Szkółka Tenisowa

1.

Zajęcia odbywają się na kortach KS Grzegórzecki przy al. Pokoju 16, nr kontaktowy (12) 413 17 11 oraz
przy ul. Wysłouchów 34, nr kontaktowy (12)659 47 80

2.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających uprawnienia PZT.

3.

Zajęcia trwają 55 lub 85 min w zależności do grupy do której uczęszcza uczestnik.

4.

Uczestnicy zajęć rozliczani są według cennika przed rozpoczęciem treningu w danym miesiącu, nie
później niż do 5 każdego miesiąca.

5.

Uczestnicy szkółki tenisowej zobowiązani są do posiadania karty klienta. Koszt karty to 10 zł (kaucja
zwrotna w momencie oddania karty).

6.

Po wykorzystaniu ilości zajęć z wykupionego karnetu, uczestnicy mają prawo do wykupienia dowolnej
ilości dodatkowych wejść.

7.

Każdy uczestnik ma prawo do wykupienia dowolnej ilości wejść na treningi ogólnorozwojowe.

8.

Wykupione wejścia na treningi techniczne i ogólnorozwojowe obowiązują tylko w danym miesiącu
treningowym.

9.

Każdy uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć treningowych do zeskanowania karty w
sekretariacie klubu.

10. Minimalna opłata miesięczna uzależniona jest od grupy do jakiej zapisany jest uczestnik.
11. W przypadku choroby dłuższej niż 21 dni uczestnik ma prawo ubiegać się o przeniesienie części
wpłaconej kwoty na kolejny miesiąc, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego. Wysokość zwrotu w
przypadku choroby uczestnika zostaje ustalona na podstawie ilości zajęć, w których nie mógł
uczestniczyć.
12. Choroba uczestnika musi zostać zgłoszone do klubu w pierwszym tygodniu jej trwania.
13. W przypadku gdy zajęcia przepadną z winy klubu lub ze względu na złe warunki atmosferyczne, KS
Grzegórzecki wyznacza jeden termin odrabiania zajęć, jeśli uczestnik nie skorzysta ze wskazanego
terminu zajęcia uznaje się za odbyte, jeśli wyznaczenie terminu odrobienia zajęć byłoby niemożliwe
uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu części wpłaconej kwoty. Wysokość zwrotu nadpłaconej
kwoty ustalana jest na podstawie ilości zajęć, które się nie odbyły.
14. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej 4 osób KS Grzegórzecki zastrzega sobie prawo do
likwidacji grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami, do podniesienia ceny za
uczestnictwo w danej grupie.
15. Każdy uczestnik zajęć tenisowych Akademii Tenisa KS Grzegórzecki poniżej 10 roku życia zobowiązany
jest do posiadania licencji PZT. Licencja jest bezpłatna.
16. Uczestnicy zajęć tenisowych z nieuregulowanymi płatnościami nie będą wpuszczani na kort.
17. Podczas zajęć na kortach mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.
18. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach w stroju sportowym, oraz obuwiu
przystosowanym do nawierzchni znajdującej się na kortach KS Grzegórzecki.

19. Uczestnikom sekcji tenisowych KS Grzegórzecki z wykupionym karnetem na dany miesiąc, a w okresie
wakacji opłaconą składkę członkowską, przysługują ulgi na wynajem kortu oraz na indywidualną grę z
instruktorem klubowym. Ulgi te określone są w cenniku obowiązującym na dany sezon.
20. Wszyscy zawodnicy Akademii Tenisa KS Grzegórzecki, posiadający licencję PZT oraz wykupiony karnet
na dany miesiąc, a w okresie wakacji opłaconą składkę członkowską, mają prawo do korzystania z ulg
określonych w regulaminie premiowania i motywowania zawodników KS Grzegórzecki Tennis Team.
21. Każdy uczestnik ma obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia. Dopuszczalne jest 5 minutowe
spóźnienie. Po tym czasie instruktor/trener ma prawo odmówić uczestnikowi wejścia na kort. Zaleca
się przychodzić 10 minut przed rozpoczęciem treningu.

