Dopis členům a hráčům TENIS SLOVÁCKO a TENISOVÉ AKADEMIE SLOVÁCKO
Vážení členové klubu,
dovolujeme si vás oslovit v této nesnadné době, kdy každý z náš řeší řadu pracovních či
osobních starostí. Přesto věříme, že si najdete čas na tento dopis, který považujeme za velmi
důležitý.
Vedení klubu TENIS SLOVÁCKO a TENISOVÉ AKADEMIE SLOVÁCKO v současné
době řeší situaci s naplněním rozpočtu a plněním veškerých finančních závazků, jako jsou
poplatky a platy, aby byl schopen dál fungovat. Proto se na vás obracíme s naléhavou
prosbou o uhrazení tréninkových a hráčských poplatků (u závodních i rekreačních
hráčů) na období 2020/2021, a to nejlépe do konce října.
Jsme si vědomi toho, že nikdo z nás neví, jak se situace bude vyvíjet. Slíbit vám však můžeme
následující:
-

-

Jakmile to bude možné, jsme připraveni doslova z hodiny na hodinu zpřístupnit
prostory Sportparku Rybníček i sokolovny, a to jak pro tenisové hráče, tak pro děti ze
sportovních kroužků. (V případě příznivého počasí už nyní můžete využívat venkovní
kurty do maximálního počtu 6 osob, ovšem bez využití zázemí.)
Ve chvíli, kdy to situace dovolí, začneme vám obratem nabízet náhradní termíny, a to i
během prázdnin (zimních, jarních, letních) tak, že náhrady budou probíhat až do září
2021. Pokud přesto plně nevyčerpáte zaplacené služby, ponížíme vám o poměrnou
část poplatky na další rok nebo vám peníze vrátíme.

Členové managementu klubu jsou vám denně k dispozici pro zodpovězení dotazů a
podrobností. Jejich seznam i s kontakty najdete níže.
Milí hráči, děkujeme vám, že jste součástí našeho klubu, a za projevenou sounáležitost.
Věříme, že společnými silami dokážeme nepříznivé období překonat a zase se brzy potkáme
na tenisových kurtech.
David Mišťúrik, prezident klubu TENIS SLOVÁCKO

Seznam kontaktů:
David Mišťúrik, prezident klubu: 602 515 588, dmisturik@tenisslovacko.cz
Jan Svoboda, šéftrenér akademie: 605 866 879, jsvoboda@sportparkrybnicek.cz
Michal Tabara, trenér závodní tenis: 777 189 820, michaltabara@seznam.cz
Hana Mišťúriková, recepce: 730 150 181, info@sportparkrybnicek.cz

