
REGULAMIN SZKÓŁKI TENISOWEJ - LUBISFERA Rozrywkowy Park Sportowy

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach z tenisa ziemnego:
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia na cały obecny rok

szkolny.
2. Istnieje możliwość rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem

wypowiedzenia na koniec następnego miesiąca kalendarzowego, opiekun
prawny dziecka zobowiązany jest do zapłaty ceny również podczas okresu
wypowiedzenia.

3. Zajęcia prowadzone są na korcie tenisowym/ w hali sportowej w cyklu
wcześniej ustalonym. Każdy trening trwa 60 minut (w tym 5 minut na
czynności organizacyjne).

4. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor tenisa ziemnego.
5. Zajęcia odbywają się w grupach minimum 4, a maksimum 8 osób. W

przypadku gdy grupa w trakcie roku tenisowego zmniejszy się do mniej niż 4
osób istnieje możliwość przeniesienia dzieci do innych grup lub ustalenia
innych warunków umowy między rodzicami, a organizatorem.

6. Termin oraz godzina zajęć mogą ulec zmianie w trakcie trwania cyklu.
7. W razie zgłoszonej nieobecności dziecka min. 3 godz. przed zajęciami, istnieje

możliwość ich odrobienia w innej grupie po wcześniejszej konsultacji z
trenerem, maksymalnie do 1 miesiąca od dnia nieobecności (recepcja prowadzi
zestawienie nieobecności). Niezgłoszona nieobecność będzie traktowana jako
nieusprawiedliwiona, takiej nieobecności nie można odrobić.

8. Zajęcia, które nie odbędą się z winy organizatora, zostaną zorganizowane w
innym terminie.

9. Opłata za godzinę treningu wynosi 38 zł/h, płatne z góry za każdy miesiąc.
10. Opłatę można uiścić gotówką/kartą w recepcji organizatora lub przelewem na

konto bankowe.

Oświadczenie rodzica:
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych

oraz za pośrednictwem dowolnego medium wykorzystywanie  wizerunku
mojego dziecka w formie zdjęć lub filmu promującego szkółkę tenisową.

2. Wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie faktur elektronicznych w przypadku,
gdy płacę przelewem.

3. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą mailową lub telefoniczną.
4. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w treningach

tenisa ziemnego.
5. Za zniszczenia materialne z winy uczestnika zajęć odpowiedzialność ponoszą

jego prawni opiekunowie.
6. Dziecko uczestniczące w zajęciach powinno posiadać odpowiedni strój

sportowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy
użytkowników oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.



7. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie obiektu przed i po
zajęciach odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich opiekunowie prawni.
Rodzice są zobowiązani każdorazowo zgłaszać wszelkie okoliczności dotyczące
stanu zdrowia dzieci, które mogą zwiększać niebezpieczeństwo urazu bądź
stwarzać innego rodzaju zagrożenie dla ich zdrowia podczas uczestniczenia w
zajęciach. W razie braku takiej informacji organizator zwolniony jest z wszelkiej
odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody osobowej wywołanej w
związku z tą okolicznością.

NUMER KONTA DO PŁATNOŚCI: 72 1020 1664 0000 3102 0498 2098


