
 

 
 

 

 
Regulamin Klubu Sportowego Projekt Tenis 

§ 1. Informacje podstawowe i definicje. 

Administratorem serwisu jest Projekt Tenis z siedzibą w Krakowie. 
Przez określenie serwis rozumie się witrynę internetową w adresie projekt-tenis.pl, wszystkie 
podstrony i subdomeny, zawartość tekstową i graficzną tych stron. 
Przez określenie użytkownik rozumie się każdą osobę korzystającą z serwisu to jest przeglądającą 
strony serwisu przez przeglądarkę internetową i inne aplikacje korzystające z technologii 
Internetowych. 

§ 2. Korzystanie z serwisu 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu. 
Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi 
obyczajami. 
Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub 
jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu. Za wyjątkiem użytku 
wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). 

§ 3. Zajęcia 

Zajęcia Szkoły Tenisowej „Projekt Tenis” odbywają się na obiekcie tenisowym na ul. Strzelców 15A. 
Uczestnictwo w nich jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem osobnego regulaminu 
wyżej wymienionego obiektu. 

W zajęciach mogą brać udział dzieci do lat 18 – za zgodą rodziców lub opiekunów – oraz dorośli. 
Podczas trwania treningu rodzice nie mogą przebywać na kortach. 
Opłatę uiszcza się za miejsce w danej grupie treningowej na podstawie zadeklarowanej liczby zajęć w 
tygodniu. W zależności od zdeklarowanej liczby godzin treningów, szkoła zapewnia: 
- min. 20 godzin w miesiącu (grupa PRO, zajęcia pn-pt) 
- min. 4 godziny w miesiącu (czerwona i niebieska grupa dzieci, zajęcia raz w tygodniu) 
- min. 6 godzin w miesiącu (grupy dorosłych i zielona grupa dzieci, zajęcia raz w tygodniu) 
 
Za zarezerwowane miejsce pobierana jest opłata miesięczna według aktualnego cennika, do 
ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, np.: za październik należy zapłacić do końca września, za 
kwiecień należy zapłacić do końca marca itp. 

Opłatę za zajęcia należy przelewać na konto bankowe ING: 95 1050 1445 1000 0091 4095 9884  
w tytule: Imię i nazwisko, miesiąc za który jest wpłata. 



Rezerwacja za miejsce w grupie jest na okres minimum jednego miesiąca. Automatycznie przenosimy 
rezerwację miejsca na kolejny miesiąc jeśli nie została ona odwołana drogą mailową 
(hubert.paszkowski@gmail.com lub hubert@projekt-tenis.pl) lub SMSową (tel. 512-210-945) przed 
pierwszym dniem danego miesiąca. 

W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn niezależnych od organizatora, zajęcia 
zostają odrobione w innym dogodnym terminie. 

W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega 
zwrotowi. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na treningu innej grupy – maksymalnie 30 dni 
od dnia nieobecności. O wyborze dnia odróbki należy poinformować trenera na korcie bądź 
telefonicznie (512 210 945). 
Odrabianie zajęć nie dotyczy grupy PRO. 

W przypadku rezygnacji z zajęć w grupie szkoła tenisowa Projekt Tenis nie zwraca kosztów za 
opłacony miesiąc. Rezygnację z zajęć należy złożyć przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. 

Wszelkie informacje dotyczące odrabiania zajęć, przerw zimowych, świątecznych i wakacyjnych 
szkoła będzie podawać na swojej stronie internetowej oraz Facebook’u. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu serwisu. 
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z regulaminem 
użytkowanie serwisu. 
Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@projekt-tenis.pl. 
O zmianach regulaminu Administrator będzie informował na ogólnodostępnych stronach serwisu. 
Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2017 


