
ČLANARINA ZA NAPREDNI PROGRAM 

Program namijenjen:   djeca s natjecateljskim ambicijama 

Termin održavanja programa:  po dogovoru   

Oblik izvedbe programa:  1 grupa, 1 trener 

Broj treninga tjedno:  3-5 x tjedno 

Broj polaznika u grupi:  prednost maloj grupi od 2 - 4  polaznika 
  

MJESEC IZNOS MJESEČNE ČLANARINE (kn) 

rujan - 9. mjesec 

Iznosi članarine za svakog polaznika 
individualno se formiraju jer različito treniraju 

u različitim grupama 

listopad -10. mjesec 

studeni - 11. mjesec 

prosinac - 12. mjesec 

siječanj - 1. mjesec 

veljača - 2. mjesec 

ožujak - 3. mjesec 

travanj - 4. mjesec 

svibanj - 5. mjesec 

lipanj - 6. mjesec (do 14.6.19.) 

ljetni mjeseci – 6.(od 16.6.19.), 7. i 8. - formiraju 
se nove grupe prema interesu roditelja i djece te 

njihovom boravku u Zagrebu 
 

 

 Trener predlaže raspored i raspoređuje polaznike teniske škole u programe. Roditelji polaznika 
mogu zatražiti promjenu programa što je trener obvezatan razmotriti. Konačnu odluku donosi 
trener u konzultaciji s ostalim trenerima u TŠ. 

 Polaznici naprednog programa moraju biti u trenažnom procesu najmanje 4 sata tjedno. 

 Drugi i svaki slijedeći član obitelji polaznika TŠ ostvaruje 25% popusta na članarinu. 

 U slučaju održavanja turnira ili sličnih aktivnosti na klupskim tenis terenima, program tenis škole se 
može odvijati na betonskom tenis terenu. 

 Članarina se plaća do 15. u mjesecu za tekući mjesec. Kratkotrajni nedolasci zbog opravdanog 
izostanka se nadoknađuju. Dugotrajni opravdani izostanci se nadoknađuju ukoliko je to moguće, 
ako nije, u dogovoru s trenerom, korigira se članarina. Obvezatno je najaviti izostanak e-mailom ili 
SMS porukom. 

 Prilikom upisa polaznika u tenis školu plaća se upisnina od 30,00 kn. Roditelji su obvezatni popuniti i 
potpisati člansku pristupnicu te dostaviti fotografiju polaznika u digitalnom obliku (kao za osobnu 
iskaznicu). U najkraćem roku će biti uručena klupska iskaznica. 

 Članarina i upisnina se uplaćuju na transakcijski račun kluba: HATK Mladost, Jarunska cesta 5., 
10000 Zagreb, IBAN: HR20 2360 0001 1023 0577 9 ili uplatnicom u blagajni kluba (tajništvo). 

 


