Regulamin Szkółki Tenisowej LKT
w sezonie 2017/2018
1.

Organizatorem i właścicielem szkółki tenisa jest POL-SART Sp. z.o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin,
zwana dalej Lubelskim Klubem Tenisowym (LKT).

2.

Szkolenie rozpoczyna się 01.10.17, a kooczy 22.06.18, z wyłączeniem następujących okresów:
 01.11.17 (Wszystkich Świętych),
 24.12.17 – 01.01.18 (przerwa świąteczna),
 29.01.18 – 11.02.18 (ferie).
 01.04.18 – 02.04.18 (Wielkanoc).
W pozostałe dni zajęcia odbywają zgodnie z harmonogramem (nawet w pozostałe święta, np. 3 Króli).

3.

Uczestnicy zajęd zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkółki Tenisowej, Regulaminu Obiektu
oraz zasad etyki gry w tenisa. Podczas zajęd obowiązuje strój i obuwie sportowe.

4.

Czas trwania zajęd tenisowych to 60 minut.

5.

Opłata za zajęcia pobierana jest z góry za dany okres. Opłatę należy uiścid w biurze LKT gotówką, kartą
lub przelewem do dnia 7-go danego miesiąca. LKT przewiduje 4 okresy, za które należy uiszczad opłaty.
W przypadku płatności za dłuższy okres czasu oferowane są zniżki:




za 3 miesiące – 10%
za 6 miesięcy – 15%
za sezon (do kooca czerwca) – 20%

6.

Za miesiące, w których zajęcia są zawieszone, cena dzielona jest proporcjonalnie:
Grudzieo i czerwiec – 3/4 kwoty, luty – 1/2 kwoty.

7.

Aktualny cennik szkółki tenisowej jest udostępniony w Klubie oraz na www.tenislublin.com.

8.

Osoby, które nie dokonały wpłaty za zajęcia nie będą dopuszczane do zajęd.

9.

LKT nie dokonuje zwrotu pieniędzy w związku z nieobecnością uczestnika na zajęciach.

10. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (pobyt w szpitalu, długotrwała kontuzja)
uczestnikowi zaoferowany zostanie voucher na godzinne udostępnienie kortu do wykorzystania
w okresie letnim. Aby nieobecnośd była usprawiedliwiona należy zgłosid nieobecnośd uczestnika nie
później niż 24h przed zajęciami. W innym przypadku uczestnikowi nie przysługuje żadna
rekompensata. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cała grupa odwoła zajęcia z zachowaniem 24 godzin
wyprzedzenia lub zajęcia zostaną odwołane przez Organizatora. Wówczas proporcjonalna opłata
uwzględniania jest przy kolejnym okresie rozliczeniowym.
11. Za rzeczy uczestników zajęd pozostawione na kortach tenisowych oraz w szatniach LKT nie ponosi
odpowiedzialności.
12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. LKT zastrzega sobie
prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu.
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