
REGULAMIN SZKOLENIA GRUPOWEGO DZIECI I DOROSŁYCH
W AKADEMII TENISOWEJ SPORT FACTORY PARK

1. Klienci zapisują się na zajęcia tenisowe w formie wykupionego abonamentu (miejsca w grupie), według
cennika (cena uzależniona jest od ilości godzin w tygodniu).

2. W przypadku planowanej nieobecności na zajęciach na dłuższy czas (wyjazdy/urlopy/ect.) a równoczesnej
chęci zatrzymania swojego miejsca w grupie, będzie to możliwe przy kontynuacji terminowego opłacania
abonamentu zajęć, w innym przypadku nie gwarantujemy utrzymania miejsca w grupie.

3. Akademia Tenisowa Sport Factory Park zastrzega sobie prawo do przeniesienia zawodnika do innej grupy,
jeżeli jego poziom będzie znacząco odbiegał od pozostałych uczestników w grupie.

4. Jeżeli liczba uczestników danej grupy spadnie poniżej 4 osób w grupie dla dzieci oraz 3 osób w grupie dla
dorosłych  Klub ma prawo rozwiązać grupę, proponując uczestnikowi udział w grupie o tym samym lub
zbliżonym poziomie umiejętności, a gdyby było to niemożliwe, rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

5. Płatności za abonament należy dokonać z góry do 5 dnia każdego miesiąca tzn. za miesiąc wrzesień należy
zapłacić do 5 września. Płatności można dokonać osobiście w recepcji klubu lub przelewem na podane poniżej
dane(w tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata):
Krak Tenis Sp.z O.O.Sp.K.
ul. Szlachecka 24, 32-080 Brzezie
NIP:  677-237-49-27
numer konta: 30 2490 0005 0000 4530 9296 9968

6. Odpłatność za treningi w miesiącu, w którym wypadają ferie zimowe wynosić będzie 50% standardowej
opłaty za rezerwację miejsca w grupie, według zadeklarowanego przez uczestnika wariantu szkolenia
tenisowego.

7. Każdy uczestnik szkolenia tenisowego Sport Factory Park poniżej 10 roku życia zobowiązany jest do
posiadania licencji PZT z przynależnością do UKS KRAK TENIS. Licencja jest bezpłatna.

8. Uczestnicy zajęć tenisowych z nieuregulowanymi płatnościami nie będą wpuszczani na kort.

9. Podczas zajęć na kortach mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

1.  Aby zgłosić nieobecność na zajęciach, należy poinformować recepcję drogą e-mailową
(recepcja.sfp@gmail.com) najpóźniej na 24h przed zajęciami. w innym wypadku nie będzie możliwości
odrobienia takich zajęć i te zajęcia przepadają.

2. Jeżeli zajęcia zostaną odwołane w terminie max. 24h przed, wtedy istnieją dwie możliwości:
- odrabianie zajęć w dogodnym terminie na innej grupie dopasowanej poziomem
- voucher na trenera  (kwota do wykorzystania jest adekwatna do ilości zgłoszonych nieobecności a

voucher można wykorzystać do końca sierpnia 2022).

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1.Chęć rezygnacji z zajęć należy zgłosić na recepcję drogą e-mailową (recepcja.sfp@gmail.com) przed
rozpoczęciem się kolejnego miesiąca. tzn chęć rezygnacji z zajęć od grudnia należy zgłosić najpóźniej do
ostatniego dnia listopada.
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