Regulamin Szkoły Tenisa w klubie SKT
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Szkoły Tenisa jest Szczeciński Klub Tenisowy, ul. Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin
2. Regulamin ma na celu określenie zasad działania Szkoły Tenisa oraz form płatności za szkolenie. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników
zajęć organizowanych przez Szczeciński Klub Tenisowy.
Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Obowiązki uczestników szkolenia tenisowego.
1.
2.
3.
4.
5.

Przestrzeganie Regulaminu Szkoły Tenisa oraz Regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.
Przestrzeganie zasad etyki gry w tenisa ziemnego.
Punktualnie stawianie się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
Stosowanie się do poleceń instruktorów i trenerów.
Dbanie o porządek, sprzęt i urządzenia w czasie trwania zajęć.

Postanowienia dotyczące organizacji zajęć tenisowych.

1. Cykl szkoleniowy obejmuje: Sezon Zima (październik - kwiecień) i Sezon Lato (maj, czerwiec, wrzesień), kontynuacją szkolenia w Sezonie Letnim jest
udział w Obozach Tenisowych lub Półkoloniach organizowanych przez Szczeciński Klub Tenisowy.
2. Zajęcia tenisowe w semestrach – zimowym i letnim - odbywają się od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem przerw świątecznych.
3. Zajęcia odbywają się w grupach ustalonych przez trenerów.
4. Za grupę uważa się minimum 4 osoby a max 8 osób.
5. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, a także odpowiednie obuwie.
6. Czas trwania zajęć wynosi 60 min.
7. Zajęcia odbywają się w/g ustalonego harmonogramu, wszelkie zmiany na prośbę dokonywane są od następnego miesiąca / okresu rozliczeniowego.
8. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się
jednak możliwość uczestnictwa w zajęciach innej grupy w najbliższym dogodnym i uzgodnionym z trenerem terminie.

Płatności w Szkole Tenisa
1. Przy podpisaniu Umowy Szkolenia, rodzic lub opiekun prawny dokonuje pierwszej wpłaty za okres rozliczeniowy, w którym uczestnik rozpoczyna zajęcia.
2. Kolejne miesięczne wpłaty z tytułu zajęć, dokonywane są zawsze z góry, do 10. dnia danego miesiąca rozliczeniowego.
3. Płatności należy uiszczać bezpośrednio w biurze klubu lub przelewem na rachunek bankowy numer : 70 1050 1559 1000 0023 0089 3506.
4. Brak odpowiedniej wpłaty jest może skutkować wykreśleniem uczestnika z listy zgodnie z harmonogramem zajęć.
5. Akceptacją chęci uczestnictwa w zajęciach tenisowych jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka – Umowy Szkolenia Tenisowego –
dołączonej do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niepełnoletni przybywają i odchodzą z zająć pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Szczeciński Klub Tenisowy ponosi odpowiedzialność za uczestników Szkoły Tenisa jedynie w ramach prowadzonych zajęć według harmonogramu dla
każdego uczestnika.
3. Za rzeczy uczestników pozostawione na obiekcie Klubu, Szczeciński Klub Tenisowy nie ponosi odpowiedzialności.
4. Szczeciński Klub Tenisowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
5. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem z zajęć.

