Vilniaus teniso akademijos sportininkų priėmimo tvarka
I. Paraiškos, norint tapti akademijos nariu, pildymo tvarka:
1. Iki kiekvienų metų treniruočių sezono pradžios (2018 m. vasaros sezono pradžia 2018 m. birželio 4 d., 2018–
2019 m. žiemos sezono pradžia 2018 m. rugsėjo 3 d.) Klientas (Auklėtinio įstatyminis atstovas) pildo paraišką dėl
treniruočių lankymo ir narystės akademijoje. Paraiškos pildymas yra privalomas visiems vaikams nepriklausomai
nuo to ar Auklėtinis yra akademijos narys (treniravosi praeitame vasaros ir/ar žiemos sezone) ar naujokas vaikas
(nesitreniravo praeitame vasaros ir/ar žiemos sezone).
2. Paraiška pildoma internetiniame tinklalapyje www.tenisoakademija.lt
3. Pildant paraišką Klientas stojamąjį (avansinį) mokestį moka jei Auklėtinis yra akademijos narys. Stojamasis
(avansinis) mokestis pildant paraišką nėra mokamas, jei vaikas yra naujokas.
4. Auklėtinio, kuris yra akademijos narys, paraiška ir užregistravimas akademijoje yra patvirtinamas tik sumokėjus
stojamąjį (avansinį) mokestį. Naujoko vaiko užregistravimas akademijoje yra patvirtinamas gavus užpildytą
paraišką.

II. Stojamasis (avansinis) mokestis:
1. Stojamojo (avansinio) mokesčio dydis: vasaros sezonui – 45 eur., žiemos sezonui – 90,00 Eur.
2. Pildant paraišką mokestis yra mokamas, jei Auklėtinis yra akademijos narys.
3. Pildant paraišką mokestis yra nemokamas, jei vaikas yra naujokas.
4. Auklėtinis, akademijos narys, yra įtraukiamas į grupių sąrašus gavus užpildytą paraišką ir stojamąjį (avansinį)
mokestį.
5. Naujokas vaikas yra įtraukiamas į grupių sąrašus gavus užpildytą paraišką.
6. Mokestis gali būti grąžinamas, jeigu sportininkui netinka pasiūlytas pirminis treniruočių tvarkaraštis ar
suformuota grupė.
7. Mokestis užskaitomas už pasirinkto sezono paskutinį mėnesį arba atitinkamai sumažinamas, jei mėnesinis
mokestis yra didesnis nei 45 Eur. vasaros sezono metu, nei 90,00 Eur. žiemos sezono metu.
II. Pažymos dėl ligos:
1. Pažyma dėl ligos priimama už laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis nei vienas mėnuo (4 savaitės).
2. Esant tokiai pažymai nario mokestis sumažinamas 50 proc. mokamos mėnesio sumos.

III. Akademijos veiklos sezoniškumai (2018 m. vasaros sezono pradžia 2018 m. birželio 4 d., 2018–2019 m.
žiemos sezono pradžia 2018 m. rugsėjo 3 d.)
1. Bendrasis ugdymas 9 mėnesiai (rugsėjis-gegužė)
2. Sportinis ugdymas 12 mėnesių (rugsėjis-rugpjūtis)
3. Vasaros sezonas 3 mėnesiai (birželis-rugpjūtis)

IV. Sutarties sudarymas arba pratęsimas:
1. Sutartis sudaroma arba pratęsiama su Auklėtinių, akademijos narių, įstatyminiais atstovais gavus užpildytą
paraišką, stojamąjį (avansinį) mokestį ir sveikatos pasitikrinimo pažymą, kad gali lankyti teniso treniruotes.
Sutartis sudaroma su naujokų vaikų įstatyminiais atstovais gavus užpildytą paraišką ir sveikatos pasitikrinimo
pažymą, kad gali lankyti teniso treniruotes.
V. Mokėjimo už treniruotes tvarka:
1. Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki mėnesio 10 dienos.
2. Mėnesinės įmokos priimamos tik pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT48 7044 0600 0652 7625, esančią AB
SEB banke.

Treniruočių kainininką rasite www.tenisoakademija.lt/apie-mus/
El. paštas pasiteiravimui: info@tenisoakademija.lt

