REGULAMIN
1. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
2. W zakres działalności szkółki wchodzą:
- zajęcia rekreacyjno- sportowe,
- imprezy integracyjne,
- wyjazdy sportowe,
- wyjazdy integracyjne,
3. Szkółka prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.
4. Grupa składa się maksymalnie z 5 osób. Liczba osób w grupie może ulegać zmianie w
każdym kolejnym miesiącu.
5. Rok zajęć w szkółce tenisowej podzielony jest na dwa umowne sezony: letni (zajęcia na
korcie otwartym) i zimowy (zajęcia na sali gimnastycznej)
6. Zapisanie dziecka do szkółki wiąże się z wpłatą jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości
100 zł, która w przypadku zgłoszenia rezygnacji z dalszego uczestnictwa w zajęciach jest w
całości wypłacana. Wpłaty należy dokonać najpóźniej na drugich zajęciach.
7. Uczęszczanie na zajęcia w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) jest możliwe i
dobrowolne i powinno być ustalone wcześniej z trenerem lub instruktorem.
8. Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się od poniedziałku do soboty z wyłączeniem
przerw świątecznych:
1.11.2017 Dzień Wszystkich Świętych
11.11. 2017 Święto Niepodległości
23.12.2017 - 1.01.2018 Przerwa Świąteczna
6.01.2018 - Święto Trzech Króli
29.01.2018 – 11.02.2018 Ferie zimowe
29.03.2018 – 3.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
1.05.2018 – 3.05.2018 Dni świąteczne
31.05.2018 – 1.06.2018 Boże Ciało
23.06.2018 – 31.08.2018 Przerwa Wakacyjna
9. Czas trwania 1 lekcji wynosi 60 min.
10. Na zajęciach obowiązuje odpowiednie obuwie sportowe oraz strój sportowy.
11. Uczestnik zajęć nie ma obowiązku posiadania własnej rakiety, jednak fakt ten zależy
zgłosić zapisując się na zajęcia.
12. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 20. dnia każdego mca, osobiście, lub na konto:

Aleksandra Janeczek
ING Bank Śląski
58 1050 1269 1000 0091 3929 2586
z dopiskiem: szkolenie tenisowe, imię i nazwisko ucznia, za miesiąc rok.
Opłata miesięczna jest uzależniona od ilości zajęć w danym miesiącu oraz liczebności danej
grupy tenisowej.
13. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
14. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy instruktora-trenera,
wynajmującego kort czy salę lub niesprzyjających warunków pogodowych (deszcz, mokry
kort, niedostępna sala gimnastyczna).
15. Informację o odwołaniu zajęć otrzymują Państwo w postaci SMS-owej, przed zajęciami.
Brak wiadomości SMS jest jednoznaczny z odbyciem się zajęć.
16. REZYGNACJA z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez OPIEKUNA
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. W przypadku rezygnacji z
zajęć z uchybieniem terminu 14 dni opiekun zobowiązuje się pokryć w pełni przypadającego
na niego koszty związane z wynajęciem kortu i opłacenia trenera w następnym miesiącu.
Wynika to z konieczności dokonywania przez Szkołę wcześniejszych rezerwacji i opłat za
obiekty sportowe (korty, salę)

