
    MG Тенис Клуб Заимов  

 Обща Информация за Летен сезон 2019 
От 08.04.19 до 13.10.2019г. - 27 седмици 

Цени на час за открити клей кортове: 

Цени на час за покрити Green Set (хард) кортове: 

Примерни цени за летен абонамент - 27 седмици: 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Сезонен 
абонаментЕдинично ползване

7:00
25 лв.

25 лв.

21 лв.
9:00

10:00
20 лв. 16 лв.

16:00

17:00
                         30 лв. 26 лв.

21:00

22:00 25 лв.

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Сезонен 
абонамент*Единично ползване

7:00
29 лв.

29 лв.

25 лв.
9:00

10:00
25 лв. 20 лв.

16:00

17:00
                         39 лв. 32 лв.

21:00

22:00 29 лв.

Открити клей кортове Покрити Green Set (хард) кортове

1 час седмично 2 часа седмично 1 час седмично 2 часа седмично

567 лв. 1134 лв. 675 лв. 1350 лв.

432 лв. 864 лв. 540 лв. 1080 лв.

702 лв. 1404 лв. 864 лв. 1728 лв.



Тренировка с треньор (можете да тренирате само с треньор от нашия екип):                                                                                                                        

- Цена за 1 час индивидуална тренировка – 35лв. 

- Цена за 1 час индивидуално организирана тренировка от 2 до 4 трениращи: 

o за 2ма по 20лв. на човек; 

o за 3ма и повече по 15лв. на човек;                                                                                                                                         

Групови обучения: 

- Тенис училище за деца – първият сертифициран тенис клуб в България работещ по най-модерната методология 
“Evolution kids”; 

- Първи стъпки в тениса за възрастни с помощта на 4 седмичен курс “Тенис Експрес”; 

- “MG Xpress Pro” 4 седмичен курс с фокус в тактическата подготовка и играта на точки за аматьори с опит; 

- Влез във форма благодарение на интензивната фитнес тренировка на корта “Кардио Тенис. 

Често задавани въпроси за абонамент или услуга: 

1.  Как да запазя абонамент?  

Абонаменти се записват само на рецепцията на клуба, след създаване на профил на клиента, запознаване с условията, 
правилата на комплекса и заплащане на услугата. 

2. Ще загубя ли абонаментен час, ако нямам възможност да го изиграя? 
• Абонатите имат право да отказват и отиграват часове само при спазване на следните правила: 

o Часове се отказват чрез Рецепция минимум 24 часа преди началото на часа и се отиграват само през 
уикенда след 16:00 часа; 

o Дъждовни дни се потвърждават само от Рецепция, а отпаднали часове поради дъжд се отиграват само през 
уикенда след 16:00 часа; 

o Отигравания се допускат до края на сезона; 

• При неявяване за час, за който е ангажиран треньор без предупреждение или с късно такова се заплаща 100% от 
треньорската такса.  

3. Как мога да ангажирам треньор? 
Свържете се с нас на телефон, емайл или на място в комплекса. Ще обсъдим нивото ви на играе и ще ангажираме най-
подходящия за вас треньор. 

Телефон за връзка: 0894 524 220 

Email: info@sofiatenniscourts.com 
Адрес: София, парк “Заимов” 
www.sofiatenniscourts.com 
www.facebook.com/MGTennisClub/

mailto:info@sofiatenniscourts.com
http://www.sofiatenniscourts.com

