OBVESTILO ZA ČLANE IN ČLANICE
TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS
Spoštovane članice, cenjeni člani Trenerske organizacije TZS,
1. Nova ITF knjiga – Razvoj teniške tehnike
V novembru 2015 smo izdali novo ITF knjigo – Razvoj teniške tehnike. Gre za eno najbolje napisanih
in tudi bogato oblikovanih knjig o tehniki. Knjigo, ki so jo napisali vodilni strokovnjaki s področja tenisa
Bruce Elliott, Machar Reid in Miguel Crespo, je ponovno odlično prevedel Iztok Bombač, recenzirala
Sabina Prosen in oblikoval Bojan Žičkar. Cena knjige je 34,25 EUR.
Knjigo lahko naročite po e-pošti. Na naslov irena.pekolj@tenis-slovenija.si morate poslati vse
podatke o plačniku (ime in priimek/društvo/s.p./podjetje, naslov, pošta, kraj). Če gre za pravno osebo
navedite enake podatke kot so navedeni v Ajpesu Po plačilu lahko knjigo dvignete na sedežu TZS
(Šmartinska 152, 1000 Ljubljana) v času uradnih ur.
2. Ukinitev spletne strani www.trenerska.org
S 1.3.2016 bomo ukinili spletne strani na naslovu www.trenerska.org. Vse pomembne vsebine
(zapisnike, programe, obvestila bomo od 1.3.2016 objavljali na spletnih straneh TZS, mapa TRENERJI.
3. Sodelovanje s specializirano trgovino za tenis TENGO (www.tengo.si).
Tudi v letu 2016 nadaljujemo sodelovanje s podjetjem Tengo Tennis, ki ostaja ekskluzivni
opremljevalec Trenerske organizacije TZS. Vsi člani in članice imajo pri nakupu opreme za lastno
uporabo enkrat letno (2 teniška loparja, torba, copati…) 40 % popust na priporočeno prodajno ceno
dobavitelja ne glede na blagovno znamko. Za konkretno ponudbo se obrnite na Primoža,
primoz@tengo.si. Za artikle, ki jih člani trenerske organizacije TZS ne bodo uporabljali sami, pa vam
priznajo 10 % popust (ne velja za žoge in strune Luxilon).
4. Sodelovanje z Rodeo team - Bolle
Sodelovanje s podjetjem Rodeo Team, ki zastopa blagovno znamko Bolle, se nadaljuje tudi v 2016.
Podjetje Rodeo team je pokrovitelj nagrade TENIŠKI TRENER LETA. Nakup očal je možen v prostorih
podjetja v Kranju (Koroška cesta 53C, 4000 Kranj) ali preko spletne strani www.sportoptic-lab.com.
5. Prenos posnetkov trenerskih konferenc in seminarjev od 1990 do danes
V pisarni TZS je na zunanjem HD vsebina vseh konferenc od leta 1990 do danes, katerih so se udeležili
naši trenerji. Celoten obseg vseh posnetkov je 900 GB. Kdor želi prenesti posnetke, naj se oglasi v
pisarni TZS s svojim računalnikom in zunanjim HD ter prenese želene vsebine. Čas prenosa je 12 ur.
6. Včlanitev novih članov
Sporočilo pošiljamo tudi trenerjem, ki so pridobili strokovni naziv ali pa so v postopku pridobitve. Vse
kandidate vabimo, da se včlanijo v trenersko organizacijo TZS. S tem boste pridobili ugodnosti: letna
naročnina na spletni portal (I-coach - www.tennisicoach.com), popust pri nakupu teniške opreme,
nižja prijavnina za seminarje Trenerske organizacije TZS in Zveze hrvaških teniških trenerjev… Letna
članarina za Trenersko organizacijo TZS znaša 50 EUR. Postopek vpisa je opisan na naslednji strani.
Na novo se morajo vpisati vsi NOVI ČLANI-CE ter »STARI« ČLANI-CE, ki niso plačali članarine za
Trenersko organizacijo TZS v prejšnjih letih.
Teniški pozdrav!

Ljubljana, 11.2.2016

Aleš Filipčič
Predsednik Trenerske organizacije TZS

NAVODILA ZA VPIS V EVIDENCO ČLANIC IN ČLANOV TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS.
Prijava:
1. KORAK: vsak posameznik se mora registrirati v sistem VPIS V TZS :

2.

KORAK: odpre se meni, kjer je treba vpisati osebne podatke, ki so označeni z zvezdico. Posebno je potrebno biti
pozoren pri TIPU ČLANSTVA , kjer se označi TRENER.

3.

KORAK: Ko opravite postopek vnosa podatkov, pritisnite gumb Vpiši me kot novega člana TZS. S tem se vsak
novi član vpiše v bazo podatkov. Pisarna TZS ga avtorizira in pošlje e-sporočilo z uporabniškim imenom in
geslom za upravljanje profila. V prihodnje boste sami podaljševali članstvo. Pisarna TZS vam bo poslala
opomnik. Po registraciji natisnete račun in ga poravnate. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z vpisom, se
obrnite Žiga Hama: žiga.ham@teniska-zveza.si.
Žiga Ham Kacin, Poslovni sekretar

