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Pravidla a ceník TK Roja Příbram z. s. 

(platný od 1. 1. 2022) 
Článek 1 

Evidence členů 

Evidence členů vzniká na základě vyplnění a odevzdání přihlášky předsedovi TK Roja Příbram z. s. 

(dále jen TK) Romanu Chmelíkovi (dále jen předseda). Členství v klubu vzniká řádně vyplněnou 

přihláškou (evidenční list hráče) a úhradou členského příspěvku do 30. dubna (níže v článku 3). 

Členství je vždy na celý rok (letní + zimní období). 

 Členství zaniká: 

a. dobrovolným vystoupením, 

b. vyloučením pro neplnění základních povinností po předchozím upozornění, 

c. vyloučením za vážné porušení stanov TK a etických či morálních zásad, 

d. zánikem TK. 

O vyloučení rozhoduje výbor TK. 

Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit kartu hráče a podepsat ji rodičem nebo 

zákonným zástupcem. Karta je k vyzvednutí na recepci klubu nebo ke stažení na: 

http://www.tkroja.cz/tenisova-skola/17. 

Vyplněný evidenční list odevzdejte na recepci klubu nebo zašlete naskenovaný na mailovou adresu: 

info@tkroja.cz 

Článek 2 

Rozpis tréninků 

Tréninková období v TK se rozlišují na letní a zimní období. 

Letní období začíná přibližně 15. dubna a končí 30. září. 

Zimní období začíná 1. října a končí 14. dubna. 

Před začátkem letního období, tj. do 15. dubna, si hráči se svými trenéry domluví rozpis tréninků 

platný pro měsíce květen a červen. Během prázdnin ( červenec – srpen) se trénuje dle dohody a 

časových možností trenérů. Rozpis pro prázdninové období je nutné domluvit se svým trenérem 

v průběhu prázdnin. Náhradní hodiny z letního období nelze vybírat v průběhu prázdnin. 

mailto:info@tkroja.cz


 

 

TK ROJA Příbram z.s. 
Brodská 93, Příbram VIII, 261 01 Příbram 
e-mail: info@tkroja.cz 
Tel.: +420 728 459 217 
IČ: 06156355 

 
Před začátkem zimního období, tj. do 1. října, si hráči se svými trenéry domluví rozpis tréninků platný 

pro zimní období (v návaznosti již od září). Aktuální rozpisy tréninků jsou průběžně zasílány na 

kontaktní mailové adresy. 

 

Článek 3 

Členské příspěvky 

Členský příspěvek TK Roja Příbram z. s. (dále ČP) hradí členové TK v letním období (viz výše).  

ČP je nutno uhradit vždy před začátkem letního období do 30. dubna na účet TK Roja Příbram z.s.. 

V případě, že ČP nebude uhrazen včas, nevzniká nárok na náhradní hodiny. Výše ČP se odvíjí od 

věkové kategorie hráče. V ceně ČP je pronájem dvorců v letním období, sparingové hraní bez trenéra, 

tréninkové vybavení a pomůcky (míče, rakety, švihadla atd.). V zimním období slevy viz ceník 

tréninků. 

Členské příspěvky 
KATEGORIE Plný ČLENSKÝ 

PŘÍSPĚVEK –  
(bez účasti na brigádách) 

Snížený ČLENSKÝ 
PŘÍSPĚVEK –  
(zohledněna účast na 
brigádách) 

Minitenis (do 6 let) 1 500,-  

Babytenis – dorost ( 6 – 18 let) 2 500,- 1 750,- * 

Dospělí (18 let a více) 3 500,- 2 500,- * 

*  Brigádnické hodiny je možno odpracovat před začátkem letní sezony, přičemž tím vzniká za 
každou odpracovanou hodinu nárok na slevu 100,- Kč z plného ČP (maximální možná sleva je 10 
hodin, tj. 1 000,- Kč). 

 

Článek 4 

Platba za tréninky 

Platby v letním období: 

Tréninky za letní období se platí vždy k patnáctému dni v daném měsíci. Tréninky se platí vždy za 

uplynulý měsíc. Pokud hráč nemá zaplacen ČP, je k tréninkům účtován i venkovní kurt. Částka vychází 

podle dohodnutého rozpisu tréninků pro toto období. Platby ČP a tréninků se provádí na pokladně 

klubu se splatností, která je uvedena v článku 4 nebo převodem na účet  TK Roja Příbram z. s.:  

115-4897200207/0100. Každému hráči bude příslušná částka sdělena vždy do posledního dne 

předchozího měsíce (prostřednictvím e-mailu) jeho trenérem nebo šeftrenérem TK Roja Příbram. 

Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, člen být z klubu vyřazen. 
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Platby v zimní období: 

Tréninky za zimní období se platí vždy k patnáctému dni v daném měsíci. Tréninky se platí vždy za 

uplynulý měsíc. Částka vychází podle dohodnutého rozpisu ČP tréninků pro toto období. Platby se 

provádí na pokladně klubu se splatností, která je uvedena v článku 4 nebo převodem na účet TK Roja 

Příbram z. s.: 115-4897200207/0100. Každému hráči bude příslušná částka sdělena vždy do 

posledního dne předchozího měsíce (prostřednictvím e-mailu) jeho trenérem nebo šeftrenérem TK. 

Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, člen být z klubu vyřazen.  

 

Článek 5 

Obecné 

1. Hraje se na standardním (velkém) dvorci. Minitenis na polovině dvorce přes mini síť. 

2. "Tréninková hodina" trvá 55 minut (5 minut je na zametení kurtu nebo sbírání míčů. Hráč během 

této doby neopouští kurt nebo halu bez vědomí trenéra). 

3. Rodiče v žádném případě nezasahují trenérům do hodin (po dohodě s trenérem je možná 

konzultace). 

Článek 6 

Omluvy tréninků a náhrady 

1. Veškeré absence je nutné sdělit alespoň den předem. Platí pro individuální tréninky a skupinový 

trénink ve 2 hráčích. Hráči se omlouvají přímo svým trenérům formou SMS nebo e-mailem 

(p. Chmelík - 728 459 217). 

2. Dlouhodobou neúčast hráče (více jak 14 dní) na individuálním a skupinovém tréninku ve 2 hráčích 

je nutné nahlásit co nejdříve šeftrenérovi klubu, tel. 728 459 217, info@tkroja.cz. Omluva provedená 

zpětně nebude akceptována. 

3. Evidenci omluv vede šeftrenér klubu. Omluvy, které nebudou provedeny v souladu s bodem 1 a 2 

článku 6, nebudou akceptovány. Správně provedené omluvy tréninků budou následně podkladem 

pro zapsání do náhradních hodin. 

Náhrady: Budou se dělat vždy po domluvě s trenéry, hodiny se budou nahrazovat v průběhu sezóny 

(zimní náhrady v zimní sezóně, letní náhrady v letní sezóně, avšak ne o prázdninách). Domluví se dle 

časových možností trenérů TK. Pro náhradu hodiny individuálního tréninku bude vytvořena nová 

hodina, to však neplatí pro skupinu 2 hráčů (nemůže být vytvořena nová hodina, pokud není 

kompletně zaplacena).  
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Článek 7 

Ceník TK Roja Příbram z. s. v letním a zimním období 

(platný od 1. 1. 2022) 

 

 

Členové mají nárok na: 

• Sleva 5% - v případě, že má hráč trénink 3x a více týdně 

• Sleva 10% - v případě, že hráč hraje 4x a více týdně 

• Sleva 10% - na pronájem dvorce v pevné i nafukovací hale (mimo tréninky) 

Dojde-li ke změně ceníku, je klub (nebo šéftrenér) povinen oznámit všem evidovaným hráčům 

případné změny minimálně měsíc před a to prostřednictvím e-mailu, webu nebo SMS. 

 

Letní sezóna (trenér, kurt): Cena pro členy 
klubu TK Roja 
8:00 – 14:00, 
20:00 – 22:00 

Cena pro členy 
klubu TK Roja 
 
14:00 – 20:00 

  NEČLENI ČLENI ČLENI 

Individuální hodina  480 360 360 

Skupinový trénink (2 hráči)  280/ os. 230/ os. 250/ os. 

Skupinový trénink (3 hráči)  200/ os. 170/ os. 190/ os. 

Skupinový trénink (4 hráči)  185/ os. 150/ os. 165/ os. 

Skupinový trénink (5 hráčů)  155/ os. 120/ os. 145/ os. 

Skupinový trénink (6 hráčů)  145/ os. 110/ os. 135/ os. 

Zimní sezóna (trenér, hala):  Standartní cena pro 
NEČLENY 
 
08:00 – 22:00 

Cena pro ČLENY 
klubu TK Roja 
8:00 –14:00, 
20:00 – 22:00 

Cena pro 
ČLENY klubu 
TK Roja 
 
14:00 – 20:00 

Individuální hodina   720 680 680 

Skupinový trénink (2 hráči)   430/ os. 370/ os. 410/ os. 

Skupinový trénink (3 hráči)   310/ os. 265/ os. 295/ os. 

Skupinový trénink (4 hráči)   270/ os. 220/ os. 255/ os. 

Skupinový trénink (5 hráčů)   230/ os. 190/ os. 215/ os. 

Skupinový trénink (6 hráčů)   215/ os. 165/ os. 195/ os. 
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Článek 8 

Ceník za pronájem tenisového kurtu (mimo tréninky) pro veřejnost a členy 

 

Letní sezóna 

Člen ZDARMA 

Nečlen 150,-/h 

 

Zimní sezóna 

 8:00 – 15:00 a 20:00 – 22:00 15:00 – 20:00 

Člen 350,-/h 380,-/h 

Nečlen 380,-/h 400,-/h 
Měsíční platba 10% sleva 10% sleva 

SO,NE 350,-/h 350,-/h 

*Příplatek 30,-/h za řadu světla navíc, 50,-/h za plné svícení 

další 

zapůjčení rakety: 50,-/h 

 

 

Článek 9 

Odpovědná osoba 

Bc. Roman Chmelík  
Šéftrenér a předseda TK Roja Příbram z. s. 
Tel. 728 459 217  
E-mail: info@tkroja.cz 
 
Změny pravidel vyhrazeny. 

V Příbrami dne 24. 09. 2021  
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