
    MG Тенис Клуб Заимов  

 Обща Информация за Летен сезон 2020 
От 06.04.20 до 11.10.2020. - 27 седмици 

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

Примерни цени за летен абонамент за корт - 27 седмици: 

Тренировка с треньор                                                                                            

- Цена за 1 час индивидуална тренировка – 35лв. 

- Цена за 1час индивидуален спаринг – 45лв. 

- 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;                                                                                                                                         

- Можете да тренирате само с треньор от екипа на МГ Тенис клуб. 
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Открити клей кортове Покрити Green Set (хард) кортове
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Често задавани въпроси за абонамент или услуга: 

1.  Как да запазя зимен абонамент?  

Абонаменти се записват само на рецепцията на клуба, след заплащане на цялата сума за услугата и 
запознаване с условията и правилата на комплекса. Заплащането става на място в комплекса или по банков път: 
“МГ Тенис клуб” ЕООД, BG61UNCR70001522641825, UNCRBGSF 

Потвърждаването на заявка за абонамент става до 24 часа след подаването и.  

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 Корт или треньор се отказват чрез Рецепция минимум 24 часа преди началото на часа; 

o Пропуснати часове се отиграват само през уикенда между 16:00 и 22:00; 

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 целите който 
имате, след това ще ангажираме най подходящия за вас треньор. 

4. Как мога да получа повече информация и да се запиша за 
специализираните обучения за деца и възрастни? 

Всякаква информация можете да получите на място в клуба или на телефон.  

Записвания за обученията за възрастни стават по телефона или на място в комплекса.                                                                                                                                                                    

За записванията за детски групи трябва да доведете детето на тренировка за определяне на ниво и разпределяне 
в подходяща за нивото и възрастта му група. Участието в тези тренировки става с предварително записване, за 
повече информация се свържете с рецепция. 

 

Телефон за връзка: 0894 524 220 

Email: info@sofiatenniscourts.com 

www.sofiatenniscourts.com 

Адрес: София, парк “Заимов”
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