Regulamin Szkółki Tenisowej LKT
w sezonie 2022/2023
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). Zajęcia odbywają się na obiekcie LKT przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.

2.

Szkółka w sezonie 2022/23 podzielona jest na 2 semestry.
I semestr – 01.10.22 – 15.01.23
II semestr – 30.01.23 – 23.06.23
…z wyłączeniem następujących dat:
•
•
•
•
•

01.11.22 (Wszystkich Świętych),
24.12.22 – 01.01.22 (przerwa świąteczna),
16.01.23 – 29.01.23 (ferie),
09.04.23– 10.04.23 (Wielkanoc),
01.05.23 – 03.05.23 (weekend majowy),

3.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Szkółki Tenisowej, Regulaminu Obiektu oraz zasad etyki gry w tenisa.
Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe (na zmianę). Dopuszcza się możliwość obserwacji zajęć przez rodzica
(obowiązkowa zmiana obuwia). Na wyraźną prośbę trenera, rodzic może być poproszony o niewchodzenie na zajęcia.

4.

Opłata za zajęcia pobierana jest z góry za dany semestr. Opłatę należy uiścić w biurze LKT gotówką, kartą lub przelewem do dnia 7-go
danego semestru. Dane do przelewu: Pol-Sart sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin, nr konta: 83 1600 1101 0003 0501 7567 8001
(w tytule należy wpisać imię, nazwisko Klienta oraz za co dana opłata jest uiszczana).

5.

Czas trwania zajęć tenisowych to 60 minut.

6.

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

7.

W przypadku zmiany liczby uczestników w grupie, cena za zajęcia może ulec zmianie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się
możliwość negocjacji cen.

8.

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

9.

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

10. Odrabianie zajęć:
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach grupowych (pobyt w szpitalu, długotrwała kontuzja) uczestnik może
przyjść na zajęcia dodatkowe dla osób odrabiających, organizowane średnio raz w miesiącu. Dokładne daty to: 30.10 ; 26.11 ; 28.12 ;
14.01.23. Planowana godzina zajęć to 15:00. Terminy na II semestr zostaną podane w przerwie międzysemestralnej.
Na zajęcia dla odrabiających należy się zapisać z minimalnie jednodniowym wyprzedzeniem, dzwoniąc pod numer 60463822.
Osoby niezapisane nie będą mieć gwarancji udziału. Aby nieobecność na cotygodniowych zajęciach grupowych była
usprawiedliwiona należy zgłosić nieobecność uczestnika nie później niż 12h przed zajęciami (dzwoniąc pod numer 604638222).
W innym przypadku uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cała grupa odwoła zajęcia
z zachowaniem 24h wyprzedzenia lub zajęcia zostaną odwołane przez Organizatora. Wówczas proporcjonalna opłata uwzględniania
jest przy kolejnym okresie rozliczeniowym.
11. Klub zastrzega sobie prawo do zastępstw w przypadku absencji przypisanego do grupy trenera.
12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. LKT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
po uprzednim poinformowaniu.
Imię i nazwisko uczestnika
(uzupełnia opiekun):

Lubelski Klub Tenisowy
Al. Zygmuntowskie 4
20-101 Lublin

Grupa
(uzupełnia pracownik):

+48 604 638 222

CZYTELNY podpis opiekuna:

biuro@tenislublin.pl
www.tenislublin.pl
www.facebook.pl/tenislublin

