REGULAMIN WAKACJI TENISOWO-SPORTOWYCH TenisPRO 2022

1. Organizatorem Wakacji TENISOWO-SPORTOWYCH 2022 jest Szkoła Tenisa TenisPRO
Koszalin.
2. Zajęcia odbywają się na obiekcie tenisowym przy ul. Morskiej 10 w Koszalinie oraz w
miejscach przewidzianych w planach wycieczek.
3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku 7 - 15 lat, które wcześniej zostaną
zapisane na listę przez swoich rodziców/opiekunów.
4. Termin zapisów od 6.05.2019 r. w godzinach: 8:00 - 22:00 pod telefonami 579 600 003,
602 306 455, bądź na adres: aastapczyk@tenispro-koszalin.pl, szkolatenisa@tenisprokoszalin.pl
5. Terminy turnusów:
11.07.2022 – 15.07.2022
18.07.2022 – 22.07.2022
25.07.2022 - 29.07.2022
1.08.2019 – 5.08.2022
8.08.2022 - 12.08.2022

6. Aby dany turnus odbył się, minimalna ilość uczestników musi wynosić 8 osób.
Jeżeli będzie mniej niż 8 osób zaproponujemy Państwu drugi termin.
7. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i
uregulowanie całości opłaty za zajęcia.
8. Cena za jeden turnus od osoby wynosi 600 zł.
9. Zgłoszenia na dany turnus trzeba dokonać 10 dni wcześniej.
10. Opłat należy dokonać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem turnusu w kasie na kortach
przy ul. Morskiej lub na konto:
TenisPRO Szkoła Tenisa Andrzej Astapczyk
Ul. Odrodzenia 2a/5
75-306 Koszalin
90 1140 2004 0000 3002 7777 5994
Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy
uczestników.
11. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zapisów.

12. Zajęcia odbywają się w jednotygodniowych (5 -cio dniowych) turnusach w godzinach
8:00-15.30
13. Dzieci i młodzież są ubezpieczone przez organizatora w godzinach trwania zajęć Wakacji
z tenisem.
14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.
15. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
16. Uczestnik zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz
stosować się do poleceń wychowawców. Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek
stosowania się do poleceń instruktorów.
17. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących
przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.
18. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika jego Rodzice/
Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
19. Szkoła Tenisa TenisPRO zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu z przyczyn
niezależnych od Organizatora, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania się nie
wystarczającej ilości uczestników, aby dany turnus mógł się odbyć.
20. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku
odwołania zajęć przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni
pobytu z winy leżącej po stronie Organizatora.
21. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w zajęciach, Klientowi w ramach
wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach
pierwszeństwa.
22. W przypadku rezygnacji, Szkoła Tenisa TenisPRO jest uprawniona do dokonania
potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji w wysokości
30% ceny od osoby.
23. Rezygnacja z zajęć po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia
Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.
24. Dziecko może być odebrane jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu
Zgłoszeniowym.
25. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników „Wakacji
Tenisowych”, których rodzice /opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez
wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego.

Organizator
Szkoła Tenisa TenisPRO Koszalin
Andrzej Astapczyk

