
  

 

Výhody poskytované tenisovým areálom hráčom klubu TC 

BASELINE Banská Bystrica 
Čerpanie podpory pre 

klubových hráčov sa viaže na 

úhradu hráčskeho poplatku: 

Hráči do 10 rokov - 30€ 

Hráči nad 10 rokov - 60€ 

Č. účtu: 
SK72 8330 0000 0022 0098 3020 

 

 

Zimná sezóna 

 

 

Letná sezóna 

 

 

 

Podpora hráčom klubu, 

ktorí sa zúčastnili túto 

alebo minulú sezónu min. 

3 podujatí STZ (turnaj, 

družstvá) 

- platí pre individuálnu 

prípravu 

✓  v pracovný týždeň do 

14,00 hod a počas víkendov 

prenájom halového kurtu v 

cene  12,50€/hod pri nabití 

kreditu min. 50 € 

✓ V pracovný týždeň od 

14:00 do 20:00 zľava 0,50€ 

z cien danej zľavovej skupiny 

 

✓ k dispozícii 2 kurty počas 

víkendov  v cene 3€/hod.,                                                                                              

počas pracovného týždňa v čase 

12:00 – 15:00 hod v cene 

3€/hodina pri nabití kreditu min. 

30 € 

✓   zľavy na tenisový tovar v BASELINE shope na ostatné 

vybrané služby tenisovej haly BASELINE SPORT ARENA vo 

výške 10 % z cenníkových cien (neplatí pre tovar označený 

klubovou cenou, napr. loptičky) 

 

 

 

 

Podpora zmluvným 

hráčom 

- platí pre individuálnu 

prípravu 

✓ v pracovný týždeň do 

14,00 hod a počas víkendov 

prenájom halového kurtu v 

cene  9,90- €/hod. pri nabití 

kreditu min. 50 € 

✓ V pracovný týždeň od 

14:00 do 20:00 zľava 0,50€ 

z cien danej zľavovej skupiny  

✓ podpora podľa 

umiestnenia v rebríčku 

 

✓ k dispozícii 2 kurty počas 

víkendov  v cene 2€/hodina.,                                                                                                       

počas pracovného týždňa v čase 

12:00 – 15:00 hod v cene  

2€/hodina a počas pracovného 

týždňa v čase 15:00 – 22:00 v cene 

6€/hodina pri nabití kreditu min. 

30 € 

✓ Zľavy na tenisový tovar v BASELINE shope, ostatné vybrané 

služby tenisovej haly BASELINE SPORT ARENA vo výške 15 % 

z cenníkových cien (neplatí pre tovar označený klubovou cenou, 

napr. loptičky) 

 

 

Podpora detí do 10 rokov, 

ktorí sa zúčastnili túto 

alebo minulú sezónu min. 

3 podujatí STZ (turnaj, 

družstvá) 

- platí pre individuálnu 

prípravu 

✓ v pracovný týždeň do 

14,00 hod a počas víkendov 

prenájom halového kurtu v 

cene  9,90- €/hod. pri nabití 

kreditu min. 50 €. 

✓ V pracovný týždeň od 

14:00 do 20:00 zľava 0,50 € 

z cien danej zľavovej skupiny 

 

✓ k dispozícii 2 kurty počas 

víkendov  v cene 3€/hodina, počas 

pracovného týždňa v čase 12:00 – 

15:00 hod v cene 3€/hodina pri 

nabití kreditu min. 30 € 

 

✓ zľavy na tenisový tovar v BASELINE shope a na ostatné 

vybrané služby tenisovej haly BASELINE SPORT ARENA vo výške 10 % 

z cenníkových cien (neplatí pre tovar označený klubovou cenou, 

napr. loptičky) 



  

 

 

Schéma podpory zmluvným hráčom  
 

 

✓  1. – 5. miesto v rebríčku STZ SR alebo medailové umiestnenie v dvojhre z MS Slovenska 

benefit  700 €/rok (500€ dvorce + 200€ klubový tréner) 

 

✓  6. – 10. miesto v rebríčku STZ SR alebo medailové umiestnenie v štvorhre z MS Slovenska                         

benefit  400 €/rok (300€ dvorce + 100€ klubový tréner) 

 

✓  individuálna podpora v odôvodnených prípadoch pre pozície nad 10. miesto rebríčka 

 

✓ Spoločné bezplatné tréningy podľa získanej podpory z dotácií a príspevkov. 

 

 

Finančná podpora na prenájom tenisových dvorcov bude hráčovi pripísaná na účet v BASELINE 

po ukončení súťaže družstiev a po splnení všetkých zmluvných povinností hráča. Klub TC 

BASELINE Banská Bystrica si vyhradzuje právo nepripísať stanovenú čiastku na účet v prípade 

porušení povinností hráča vyplývajúcej z hráčskej zmluvy, najmä povinností týkajúce sa súťaže 

družstiev.  

Kredit bude možné čerpať dvomi spôsobmi. 

1. Pripísaním na osobný účet - NEBUDE možné kredit čerpať na úhradu prenájmu dvorcov 

počas celosezónne naplánovaných hodín s trénerom, BUDE ho však možné použiť na 

individuálnu prípravu. Po zapísaní čiastky na individuálny kreditový účet bude suma 

pripočítaná už k existujúcej čiastke na kredite. Platnosť takto pripísaného kreditu bude 

opäť na jeden rok, no zákaznícku skupinu ani jej platnosť to neovplyvní.   

2. Pripísaním na účet trénera – BUDE možné kredit čerpať na úhradu prenájmu dvorcov 

počas celosezónne naplánovaných hodín s trénerom, NEBUDE ho však možné už použiť 

na individuálnu prípravu 

Na výber kreditu vo finančnej podobe nemá hráč žiadny nárok. 

  

Podpora klubového trénera je viazaná na prípravu hráča pod vedením klubových trénerov nad 

rámec dohodnutého tréningového plánu. Podporu klubového trénera je možné čerpať v štyroch 

trojmesačných intervaloch v alikvotnej výške. Nevyčerpanú časť nie je možné presúvať do 

ďalších mesiacov. 

 

Možnosť stať sa zmluvným hráčom vzniká rebríčkovým umiestnením alebo rozhodnutím 

vedení klubu!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 


