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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

ГРАФІК ТРЕНУВАНЬ У ГРУПАХ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Вік - 4 - 9 років
1. Корти на Подолі (ст. м. Тараса Шевченка, вулиця Межигірська 56/63А):

понеділок та п’ятниця 18:00.
2. Корти на Оболоні (ст. м. Почайна, вулиця Іорданська, 4-г):

середа 17:00, субота 16:00.
3. ТК «Старт» (ст. м. Лівобережна, бульвар Шамо, 14/1):

вівторок, четвер 17:00 та субота 11:00.
4. СК «Наука» (ст. м. Академмістечко, бульвар Вернадського, 32):

вівторок, четвер 18:00 та субота 15:00.

ГРАФІК ТРЕНУВАНЬ У ГРУПАХ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ДЛЯ ЮНАЦТВА

Вік - 9 - 12 років
1. Корти на Подолі (ст. м. Тараса Шевченка, вулиця Межигірська 56/63А):

понеділок та п’ятниця 17:00.
2. Корти на Оболоні (ст. м. Почайна, вулиця Іорданська, 4-г):

вівторок, четвер 17:00 та середа 18:00, субота 15:00.
3. ТК «Старт» (ст. м. Лівобережна, бульвар Шамо, 14/1):

вівторок, четвер 18:00 та субота 12:00
4. СК «Наука» (ст. м. Академмістечко, бульвар Вернадського, 32):

понеділок, п’ятниця 18:00 та субота 12:00.

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

1. Форма одягу. Змінні кросівки на плоскій підошві (кеди (фото) або кросівки для "футзалу" (фото)
та спортивна форма відповідно сезону. З собою мати пляшку води та скакалку.

2. Пропуски та відпрацювання:

а)  Вартість пропущених тренувань не повертається;
б) Пропущені тренування можуть бути відпрацьовані за умови повідомлення про
запланований пропуск за 24 години та наявності вільного місця у новій групі. Дату
відпрацювання пропущеного тренування необхідно затвердити заздалегідь. У випадку
приходу на відпрацювання без узгодження та за відсутності місця у групі, ви можете бути не
допущені до занять. При неявці на повторне заняття пропущене тренування анулюється.

3. Відміна тренувань. Тренування може бути скасовано за рішенням адміністрації (хвороба
тренера, неготовність корту тощо).

4. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни у Графік тренувань, а також робити
заміни тренерів.

5. Адміністрація залишає за собою право введення нових пунктів правил та зміни діючих.
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