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Výhody pro členy SK Tenis Kladno
 Využívání veškerých tréninkových pomůcek v rámci tréninkového
programu (např. míčků, kuželů, stepperů atd.) zdarma.
 Sleva na nákup vybavení a oblečení z katalogu firmy BABOLAT (kromě
tenisových míčů) ve výši 30%.*
 Sleva 30,- Kč na nákup tenisových míčů. *
 Sleva na letní kemp dětí a mládeže.
 Účast v klubových soutěžích pořádaných ČTS.
 Účast v turnajích pořádaných SK Tenis Kladno zdarma.
 Využití kurtů za zvýhodněný poplatek **
 Kondiční trénink zdarma
 Příspěvek na týmové tréninky hráčů
 Účast na akcích pořádaných klubem (např. zimní a letní turnaje členů,
zábavná setkání a besídky atd.)
 Proplácení startovného na individuálních turnajích ve výši 200,-Kč za
jednotlivý start ***
Uvedené výhody pro členy SK Tenis Kladno byly odsouhlaseny Klubovou
radou SK Tenis Kladno dne 29. března 2019.
Ondřej Kleisner
Předseda klubu
*
Platí pro objednání u vedení klubu.
**
Tuto výhodu mohou čerpat pouze členové mladší 18let a nevýdělečně činní studenti.
Sparing mezi členy klubu je za zvýhodněnou cenu 100,-Kč/hod/kurt v hale a na venkovních
kurtech zdarma. Hry s nečleny klubu jsou zpoplatněny částkou 200,-Kč/hod/kurt v hale a
20,-Kč/hod/kurt na venkovních kurtech. Kurty je možné využívat v sobotu a neděli po celou
pracovní dobu areálu v čase, kdy je objednán alespoň jeden zákazník, který není členem
klubu a venkovní kurty navíc i ve dnech pondělí-pátek do 16hod. Počet takto využívaných
hodin pro jednoho hráče je limitován 2hodinami měsíčně v průběhu zimní sezony. Kurty
jsou určeny výhradně pro hru členů klubu a není přípustné, aby v objednané době hráli
pouze nečlenové klubu. Také není přípustné v rámci těchto hodin provádět trénink s trenéry.
V takových případech bude hra správou kurtů ukončena a člen, na kterého byl kurt
objednán, může být bez náhrady zbaven členství.
*** Startovné se proplácí na základě zaslaných potvrzení o úhradě poplatku za účast
v turnaji vydaném pořadatelem. Pro sezónu 1.4.2019 – 31.3.2020 je celková úhrada na člena
omezena částkou 2.000,-Kč

