REGULAMIN dotyczący funkcjonowania grup
szkoleniowych w Klubie Tenisowym „ARKA”
1. Organizatorem szkolenia tenisowego jest Klub Tenisowy „ARKA” sp. z o. o. ul. Ejsmonda 3, 81-409 Gdynia.
2. Klub Tenisowy ”ARKA” zapewnia rzetelne sprawowanie opieki nad uczestnikami szkolenia oraz prowadzenie zajęć
tenisowych zgodnie z obowiązującymi kanonami przez wykwalifikowaną kadrę trenerską.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych przez osoby niepełnoletnie jest wyrażenie zgody przez rodzica
(opiekuna prawnego) na udział w szkoleniu oraz oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o braku jakichkolwiek
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.
4. Klub Tenisowy ”ARKA” nie ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza ustalonymi godzinami zajęć
szkoleniowych.
5. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiednie obuwie sportowe (odpowiednia podeszwa) oraz strój
sportowy(dres, koszulka, spodenki).
6. W zajęciach mogą brać udział tylko te osoby ,które regularnie wnoszą do kasy klubu opłaty za szkolenie.
7. Koszt szkolenia w grupach ustalony jest wg cennika. Obowiązujące w cenniku stawki dotyczą uczestników
grających przez cały okres treningowy (wrzesień - czerwiec) oraz zachowujących ciągłość opłat w całym okresie.
8. Opłatę za szkolenie tenisowe, rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest uiszczać do 10-ego każdego miesiąca (z
góry).
9. Wpłaty należy dokonywać u trenerów prowadzących zajęcia lub przelewem na konto - Bank PEKAO SA 79 1240
1239 1111 0010 1918 5719 (opis przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz za który miesiąc
wnoszona jest opłata).
10. Opłata miesięczna jest skalkulowana dla całego okresu szkoleniowego (wrzesień - czerwiec), jest uśredniona i
stała dla wszystkich miesięcy, bez względu na występujące święta państwowe i kościelne oraz różną liczbę dni w
miesiącach. Wyjątek stanowią tylko ferie zimowe, za które opłata szkoleniowa nie jest pobierana.
11. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni wolne od nauki zajęcia treningowe nie odbywają się.
12. Nieobecność na zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty za szkolenie. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w
innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem prowadzącym.
13. W przypadku gdy zajęcia się nie odbyły z winy organizatora czyli KT „ARKA”, zostanie dokonany zwrot części
opłaty, w zależności od ilości nieodbytych zająć.
14. Rezygnację ze szkolenia należy złożyć pisemnie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
15. Wszystkie uwagi związane z funkcjonowaniem grup treningowych należy kierować do trenera koordynującego
szkolenie.

