Karta zgłoszeniowa do Klubu Sportowego
Projekt Tenis
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
Imię i nazwisko opiekuna
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
E-mail
Nazwa szkoły do której
uczęszcza dziecko
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2.
3.
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REGULAMIN
Zajęcia Klubu Sportowego „Projekt Tenis” odbywają się na kortach tenisowych 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.
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 od pn-pt)
- min. 4 godziny w miesiącu (rekreacyjne grupy dzieci, zajęcia raz w tygodniu)
- min. 6 godzin w miesiącu (grupy dorosłych, zajęcia raz w tygodniu)
Za zarezerwowane miejsce pobieramy opłatę miesięczną według aktualnego cennika, do końca poprzedzającego
miesiąca, np.: za październik należy zapłacić do końca września, za grudzień do końca listopada itp.
Opłatę za zajęcia proszę przelewać na konto bankowe ING: 95 1050 1445 1000 0091 4095 9884
w tytule: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który jest wpłata
Rodzic rezerwuje miejsce w grupie dla dziecka na okres minimum jednego miesiąca. Automatycznie przenosimy
rezerwację miejsca na kolejny miesiąc jeśli nie została ona odwołana mailem (hubert@projekt-tenis.pl) lub smsem
(tel. 512210945) przed pierwszym dniem tego miesiąca.
W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn niezależnych, zajęcia zostaną odrobione w innym
dogodnym terminie.
W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.
Istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, a czas na odrobienie wynosi miesiąc od dnia nieobecności.

10. W razie rezygnacji z zajęć w grupie szkółka tenisowa Projekt Tenis nie zwraca kosztów za opłacony miesiąc.
Rezygnację z zajęć należy złożyć przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca SMS lub mailem.
11. Wszelkie informacje dotyczące odrabiania zajęć, przerw zimowych, świątecznych i wakacyjnych, szkoła będzie
podawać na swojej stronie internetowej (www.projekt-tenis.pl) oraz na Facebook’u (www.fb.com/projekttenis).
Zapoznałem/łam się, zrozumiałem/łam, akceptuję regulamin, podałem/łam aktualne numery telefonów, adres e-mail oraz
oświadczam, że dziecko jest zdrowe i zdolne do uczestnictwa w zajęciach sportowych.

__________________
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__________________
Podpis

