
Podmienky členstva v  Oukey Tenis 

 

Tréningy a platba: 

 pri tréningoch 2x do týždňa sa platí paušálna suma za aktuálny mesiac:  70 €, 

 pri tréningu 1x do týždňa sa platí paušálna suma za aktuálny mesiac: 40 €, 

 platba musí byť vykonaná do 5. dňa v aktuálnom mesiaci, t. z. popredu, 

 platba musí byť vykonaná buď v hotovosti alebo na účet: SK2483300000002101421532, do 

poznámky treba napísať meno dieťaťa a mesiac, za ktorý platíte.  

 

Neúčasť na tréningu: 

 v prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť tréningu, je nutné oznámiť neúčasť trénerovi, 

 neúčasťou  dieťaťa na tréningu nevzniká nárok na náhradu  ani vrátenie poplatku za 

tréningy,  ani za ospravedlnené hodiny, rodič berie na vedomie, že častou neprítomnosťou 

svojho dieťaťa na tréningoch blokuje miesto inému dieťaťu, 

 ak sa však dieťa nemôže zúčastniť viac ako  polovicu tréningov  za mesiac a popredu  je 

odhlásené, je možné spraviť určitú úľavu z nasledujúceho poplatku po dohode s vedením 

združenia (max. však do výšky 50% poplatku), 

 ak však dieťa absolvovalo polovicu tréningov, alebo sa z tréningov riadne neodhlásilo, nie je 

možné robiť úľavy, a to z dôvodu, že poplatok zahŕňa okrem nákladov na trénera 

a pomôcky, aj prenájom dvorca, ktorý je nutné uhradiť aj v prípade neúčasti.  

 

Trénovanie počas prázdnin a sviatkov: 

 Prázdniny a sviatky: 

         počas zimnej sezóny netrénujeme v týchto termínoch: 

o    Jesenné prázdniny  31. – 4. 11. 2018 
o    Vianočné prázdniny  24. –  30. 12. 2018 (nasledujúci týždeň trénujeme okrem 1 .1. ) 

o    Nový rok 1 . 1. 2019  
 poplatok za tréningy sa nemení a tréningy sa nenahrádzajú – poplatok je 

rozrátaný celoročne bez týchto termínov  
 

 počas letnej sezóny netrénujeme v týchto termínoch: 
o Jarné prádzniny 23.2-3.3. 2019 
o Veľkonočné prázdniny 18.4.-23.4. 2019 

 poplatok za tréningy sa nemení a tréningy sa nenahrádzajú – poplatok je 
rozrátaný celoročne bez týchto termínov 

 

 počas letných prázdnin sa trénuje podľa záujmu, poplatok za tréningy a kurt sa rozrátava 

podľa účasti a podľa aktuálneho cenníka zverejneného na webstránke a platí sa až po skončení 

aktuálneho mesiaca.  



Výhrada zmeny termínu tréningu: 

 v prípadne nepriaznivého počasia, choroby trénera alebo iných závažných dôvodov si Oukey 

Tenis vyhradzuje právo na zmenu termínu tréningu, 

 v prípade mierneho dažďa sa trénuje podľa rozvrhu. 

 

Tréningová jednotka: 

 tréning trvá spravidla 50 min (5 minút úvodné stretnutie, 50 minút tréningová jednotka, 5 

minút upratovanie kurtu a ukončenie tréningu). 

 

Zdravotný stav dieťaťa, zodpovednosť zaň, poistenie: 

 dieťa smie na tréning prísť len vtedy, ak jeho zdravotný stav nevylučuje telesné cvičenie a nie 

je ani rizikom pre ostatné deti v skupine (infekčná choroba a pod.), 

 rodič berie na vedomie, že Oukey Tenis, o.z. ako organizátor cvičenia nezodpovedá za 

zranenia, či iné škody nespôsobené priamo cvičebným zadaním, 

 deti nie sú počas tréningu úrazovo poistené, 

 ak dieťa nevykazuje dobrý zdravotný stav alebo by mohlo svojm zdravotným stravom 

ohrozovať seba alebo ostatných, môže tréner pozastaviť jeho činnosť na tréningoch až do 

úplneho vyliečenia. 

 

Rodičia na tréningu 

 rodičia sa počas tréningu zdržiavajú mimo tenisového dvorca, aby sa dieťa a tréner mohli 

plnohodnotne sústrediť na tréning, 

 rodičia nesmú slovne ani inak zasahovať do tréningu (napomínanie, radenie, kričanie, fyzické 

násilie). 

 

Odhlásenie, vylúčenie: 

 v prípade, že sa rozhodnete ukončiť členstvo v združení Oukey Tenis, je potrebné túto 

skutočnosť ohlásiť na emailovej adrese:  galikova@oukeytenis.sk ,  

 ak nemá dieťa zaplatené členstvo bez udania dôvodu, členstvo a taktiež účasť na tréningoch 

mu bude pozastavená až do vyrovnania podlžností bez nároku na náhradu alebo úľavu,  

 v prípade, že sa dieťa alebo rodič správa neeticky, neplní pokyny trénera, narušuje morálku na 

tréningu, správa sa neslušne alebo agresívne k ostatným, môže byť z tréningu vylúčené, 

o  ak by sa takéto správanie opakovalo na viacerých tréningov,  bude dieťa vylúčené zo 

združenia.  

  

 

mailto:galikova@oukeytenis.sk


Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

 týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov pre interné 

účely združenia, súhlasím s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov pre 

marketingové účely klubu bez nároku na honorár. 

 

Riadne som sa oboznámil/a s podmienkami a svojim podpisom súhlasím  a zároveň sa zaväzujem 

plniť ich.  

 

Dátum: .....................................     Podpis: ......................................... 


