Regulamin Szkółek Tenisowych Klubu
FAMILY GARDEN w Dołujach
1. Organizatorem zajęć jest Klub Tenisowy FAMILY GARDEN w
Dołujach.
2. Regulamin ten ma na celu określenie zasad Klubu, a zasady w nim
zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych
przez Klub.
3. Klub Family Garden nie ponosi odpowiedzialności za utratę
zdrowia w trakcie gry w tenisa, które nie wynikają z zaniedbań
Klubu.
4. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: regulaminu
szkółek, regulaminu obiektu na którym odbywają się zajęcia, oraz
ogólnych zasad etyki gry w tenisa i sportu.
6. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy(tenisowy), oraz obuwie
tenisowe dostosowane do nawierzchni, na której prowadzone są
zajęcia (buty sportowe o płaskiej podeszwie)
7. Udział dzieci w Szkółkach Tenisowych odbywa się bez badań
lekarskich za odpowiedzialnością rodziców. Rodzice mają
obowiązek
poinformować
trenera
o
przeciwwskazaniach
medycznych dotyczących udziału w zajęciach przez swoje dzieci
(choroba, uraz, kontuzja).
8. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (60 min), w tym 55 min zajęć5 min na uprzątnięcie sprzętu.
9. W czasie zajęć sportowych wstęp na Korty mają jedynie uczestnicy
zajęć, rodzice uczestników lub ich opiekun prawny.
10.
Obsługa obiektu lub trener mają prawo zwrócić uwagę za
niestosowne zachowanie się uczestników zajęć, jak również osób
towarzyszących oraz stosować wobec nich odpowiednie sankcje
wraz z odmówieniem dalszej gry, ewentualnie wstępu na obiekt.
11.
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego
obsługi należy składać do właściciela obiektu lub trenera
prowadzącego zajęcia.

12.
Uczestnicy Szkółek przybywają i odchodzą z zajęć pod
opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
13.
Osoby które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie
internetowym klubu lub innych materiałach promocyjnych- zdjęć z
ich udziałem, wykonanych na zajęciach, turniejach, proszone są o
przekazanie tej informacji właścicielowi obiektu.
14.
Opłaty miesięczne za udział w szkółkach należy dokonywać
najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca na konto (informacja w
biurze) lub gotówką u trenera prowadzącego. Wysokość opłaty
miesięcznej jest zgodna z obowiązującym cennikiem Szkółek
Tenisowych.
15.
W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na zajęciach
grupowych opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega
zwrotowi. Wszystkie zgłoszone nieobecności będą odznaczane, a
klub i trenerzy postarają się na znalezienie terminu na ich
odrobienie.
16.
Istnieje możliwość wycofania się z zajęć na miesiąc lub dłużej
nie opłacając zajęć, należy jednak pamiętać o:
- możliwości utracenia tego miejsca w grupie – miejsce to
traktowane będzie jako wolne.
- wycofanie dziecka z zajęć należy dokonać najpóźniej na ostatnich
zajęciach poprzedniego miesiąca w przeciwnym razie zostanie
naliczona opłata za następny miesiąc.
17.
Rezygnacja z zajęć w połowie miesiąca nie spowoduje
zminiejszenia opłaty za zajęcia.
18.
Nie przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie Szkółek
Tenisowych może skutkować wykluczeniem z zajęć.
19.
Wszelkie
uwagi,
zażalenia,
propozycje
dotyczące
funkcjonowania Klubu Family Garden należy kierować do Zarządu
Klubu.
20.
Klub zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Dopuszcza
się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty
usprawniające organizację zajęć.

