PRAVIDLA PRO ORGANIZOVANOU VÝUKU
MLÁDEŽE NA DVORCÍCH
TENISOVÉHO ODDÍLU ZM ZÁBĚHLICE TJ ASTRA
TENISOVÉ ŠKOLIČKY 2013

1. Účastnící výuky
V rámci organizované výuky „tenisových školiček“ na dvorcích tenisového oddílu ZM
Záběhlice TJ Astra (TO ZM Záběhlice TJ Astra) je nutné, aby se všichni účastníci výuky před
jejím zahájením:
• stali členy TJ Astra ZM, tj., aby před zahájením výuky uhradili členský poplatek TJ
Astra ve výši 200 Kč,
•
stali členy TO ZM Záběhlice TJ Astra, tj., aby uhradili oddílový příspěvek stanovený
výborem tenisového oddílu pro rok 2013 ve výši 900,-Kč (pro účastníky) a pro
trenéry ve výši 50% stanoveného oddílového příspěvku. Před zahájením výuky
(maximálně v průběhu měsíce dubna) trenéři předají jmenovitý seznam všech
účastníků výuky včetně data narození a 1ks fotografie každého účastníka pro potřebu
registrace na TJ Astra ZM a identifikaci účastníka (nejlépe standardní rozměr pasové
fotografie, na zadní straně jméno účastníka) a neprodleně provedli případné doplnění
(v případě rozšíření účastníků v průběhu roku).
2. Vstup na dvorce
Vstup na dvorce bude umožněn pouze řádným účastníkům výuky uvedeným v předaném
seznamu. Kontrolu bude provádět správce areálu a v případě účasti neregistrovaných
účastníků (vyjma termínů předem výboru tenisového oddílu ohlášených pro nábor nových
členů) je povinen jim zabránit účasti ve výuce a informovat o této skutečnosti výbor
tenisového oddílu.
3. Doba výuky
Organizovaná výuka bude probíhat na vyhrazeném dvorci areálu TO ZM Záběhlice TJ Astra
pravidelně 2÷3x týdně ve dnech odsouhlasených výborem tenisového oddílu v době
13:00÷16:45. V 17:00 hodin musí být dvorec připraven pro další hru.
4. Další hra
Všichni účastníci (žáci, trenéři) mají dále možnost využít svých práv k rezervaci a
individuálnímu využití dvorců dle platného hracího řádu TO ZM Záběhlice TJ Astra (tj.
rezervace max. 1hod. denně, pro žáky pouze v době do 16:00 hodin). Pro trenéry tenisové
školičky je v hracím řádu zavedeno omezení spočívající v nemožnosti rezervace
individuálního využití dvorců po 17:00 hodině ve dnech, kdy zajišťují organizovanou výuku.

5. Jiná ustanovení
Všichni účastníci výuky jsou povinni dodržovat ustanovení hracího řádu TO ZM Záběhlice TJ
Astra a neomezovat provoz na ostatních dvorcích při výuce či individuální hře.
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