Regulamin programu premiowania i motywowania zawodników
„KS Grzegórzecki Tennis Team” 2016
1.

Program KS Grzegórzecki Tennis Team został stworzony dla zawodników klubu posiadających aktualną licencję PZT lub Tenis10.

2.

W programie mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZT lub Tenis10, będący zawodnikami KS Grzegórzecki,
opłacający składki członkowskie lub posiadający wykupiony karnet na zajęcia grupowe w danym miesiącu.

3.

Najaktywniejszym zawodnikom programu (minimum 5 startów w danym roku kalendarzowym), na klubowej stronie internetowej
utworzone zostaną specjalny profile zawodnika. Profil zawierać będzie podstawowe informacje o zawodniku oraz o wynikach jego
startów.

4.

Za każdy start w turnieju zawodnikowi przyznawany będzie jeden punkt.

5.

Do programu zaliczane będą starty w turniejach, które zostaną zgłoszone przez danego zawodnika do klubu najpóźniej 7 dni po
starcie w turnieju. Formularz informujący o uczestnictwie w turnieju, należy uzupełnić w recepcji klubu lub przesłać mailem na adres
sekcja@grzegorzecki.pl. W Formularzu należy wpisać, Imię i Nazwisko zawodnika, Informację o turnieju (data, kategoria, klub
organizujący, osiągnięty wynik). W przypadku gdy zawodnik zajmie w turnieju miejsca od I – IV na wyżej wymieniony adres prosimy o
przesłanie zdjęć z rozdania nagród (jeśli istnieje taka możliwość).

6.

Co miesiąc (począwszy od lutego 2016) tworzona będzie klasyfikacja najaktywniejszych zawodników, okresie ostatnich dwóch
miesięcy. Pierwsze trzy osoby otrzymają nagrody. Spośród dziesięciu zawodników, którzy w okresie od stycznia do września uzbierają
najwięcej punktów, podczas zakończenia letniej edycji Relaksmisja Tennis League wylosowany zostanie bon na miesięczne darmowe
szkolenie w grupie.

7.

Zawodnicy KS Grzegórzecki znajdujący się w pierwszej 30 Polski na listach PZT, posiadający wykupiony karnet na dany miesiąc lub
opłaconą składkę członkowską mają prawo do wynajmu kortu w okresie zimowym na gry sparingowe z 10% rabatem od cen
zawodniczych, w godzinach od 11:00-14:00 przez cały tydzień. Rezerwacja nie może być wykorzystana na indywidualne gry z
trenerem nie związanym z klubem.

8.

Zawodnicy KS Grzegórzecki posiadający aktualną licencję PZT oraz wykupiony karnet na dany miesiąc lub opłaconą składkę
członkowską mają prawo do korzystania za darmo z kortów trawiastych od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00 oraz
z kortów ziemnych we wtorki i czwartki w godzinach od 11:00 – 14:00 na gry sparingowe w okresie wakacji letnich. Rezerwacja nie
może być wykorzystana na gry indywidualne z trenerem nie związanym z klubem.

9.

Zawodnicy mają prawo do zwrotu części wpisowego z turnieju według poniższej tabeli:
Start w OTK (turniej główny) - 10%
Zwycięstwo w singlu w turnieju WTK i Tenis10 - 10%
Finał singla lub debla OTK (Ranga 3 i 4) - 50%*
Finał singla lub debla OTK Super Seria (Ranga 2), MP (Ranga 1) - 100%*
* w przypadku turniejów rozgrywanych w grupach finał rozumiany jest jako pierwsze lub drugie miejsce.

10. Podstawą
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11. Zawodnicy mają prawo do rezerwacji kortu w preferencyjnych cenach według cenników na dany sezon.

potwierdzenia

wpłaty.

