Umowa / regulamin udziału w szkoleniu tenisowym

Szczeciński Klub Tenisowy
aleja Wojska Polskiego 127
70 – 490 Szczecin
Tel. 691 193 848
e-mail: skt@sktszczecin.pl

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia
Rok urodzenia
Numer telefonu
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Imię i nazwisko prawnego rodzica / opiekuna

PRZEDMIOT UMOWY UDZIAŁU W SZKOLENIU
9.
1.

2.

UMOWA udziału w szkoleniu tenisowym, ma na
celu ogólne określenie regulaminu / zasad
funkcjonowania szkółki tenisowej SKT, jak
również
określenie
obowiązków
osoby
zgłaszającej dziecko do udziału w szkoleniu
tenisowym.
Umowa zawarta jest od 01.10.2022 do 23.06.2023
roku.
UCZESTNICTWO

3.
4.

5.

6.

7.

11.

12.

Uczestnictwo w zajęciach tenisowych jest
równoznaczne z akceptacją Umowy / regulaminu.
Opiekun prawny, przed udziałem dziecka w
szkoleniu tenisowym zobowiązany jest do
upewnienia się czy nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych
do
uprawiania
sporu
i
poinformowania Klubu o tym fakcie.

13.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA / UCZESTNIKA

14.

Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia
szkolenia tenisowego, zajęć sportowych oraz
podnoszenia umiejętności Uczestnika w tym
zakresie.
Prowadzenie zajęć tenisowych, obejmujących
pełne szkolenie tenisowe, z uwzględnieniem
poziomu zaawansowania uczestnika szkolenia.
SKT Szczecin, zobowiązuje się powiadomić
Uczestnika Szkolenia o odwołaniu zajęć, zmianie
terminu szkolenia oraz innych działaniach
organizacyjnych.
PŁATNOŚCI

8.

10.

Opłata miesięczna, wynika z wyliczenia średniej
rocznej i jest opłatą stałą, począwszy od dnia
zawarcia umowy do końca trwania umowy.

15.

W okresie świątecznym, zajęcia się nie odbywają
i nie są odliczane od płatności miesięcznej (pkt. 8)
Wyjątkiem odliczeń, jest okres ferii zimowych,
gdzie zajęcia odbywają się tylko dla grup , które
zadeklarują chęć udziału. Pozostałe grupy mają
stosowane odliczenia w wymiarze ½.
SKT nie może stosować odliczeń za zajęcia, w
których Uczestnik Szkolenia nie był obecny z
powodu choroby lub innego ważnego zdarzenia
losowego, gdyż skutkowałoby to naliczeniem
wyższych opłat pozostałym uczestnikom grupy.
Uczestnik Szkolenia ma prawo odpracować 4
zajęcia w semestrze w innym terminie lub też u
innego trenera po wcześniejszym ustaleniu z
trenerem prowadzącym tylko w trakcie trwania
umowy.
Zajęcia grupowe, które z przyczyn losowych (np.
awarii, deszczu itp.) się nie odbyły, odpracowane
będą w innych terminach po uzgodnieniu Trenera
z Rodzicami danych grup lub odliczone od
płatności.
W przypadku gdy grupa liczy mniej uczestników
niż wynika to z założeń i deklaracji, rodzice
informowani są o tym fakcie, jednocześnie
ustalane są nowe warunki działania grupy ( ilość
osób w grupie, zmiany grupy, płatności itp. )
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy. W przypadku Uczestnika, musi On
poinformować o tym fakcie Trenera oraz
pracownika biura, z miesięcznym wyprzedzeniem.
W miesiącu maju, nie przyjmujemy rezygnacji
czerwcowej.

W momencie wypowiedzenia umowy przez
Uczestnika, winien On, uiścić w dniu rozwiązania
Umowy wszystkie zaległe oraz obowiązujące
opłaty, wynikające z brzmienia Umowy tj. bieżący
miesiąc oraz kolejny.
17. Stowarzyszeniu
przysługuje
prawo
natychmiastowego wypowiedzenia umowy w
16.

następujących przypadkach:
jeśli opóźnienie w płatnościach za szkolenie
wynosi 30 dni
- jeśli Uczestnik Szkolenia, w rażący sposób
łamie zasady szkolenia bądź regulamin
Stowarzyszenia.
18. Wypowiedzenie dla swojej ważności wymaga
formy pisemnej.
19. W okresie ferii zimowych oraz wakacji SKT
organizuje wypoczynek w formie półkolonii i
obozów sportowych.
20.

Płatność za szkolenie jest stała i następuje w cyklu
miesięcznym, z góry do 10 - tego dnia każdego
miesiąca zgodnie z obowiązującym cennikiem
szkolenia ( nie stosuje się żadnych odliczeń świąt
ani niedyspozycji uczestnika ) .

Płatność dokonywana jest bezpośrednio w Biurze
SKT lub na wskazany nr konta:
ING Bank 70 1050 1559 1000 0023 0089 3506
( w treści prosimy podać imię i nazwisko
uczestnika oraz miesiąc rozliczeniowy ).
21.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej
ważności wymagają formy pisemnej.

22.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

23.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

GRUPA

ILOŚĆ GODZIN W TYGODNIU

Przedszkole „ Tenisowe Lewki ”
gr. 5-6 lat ( 4 – 6 os. )
Grupa 5 – 6 osób
Grupa 4 osobowa
Grupa 3 osobowa
Grupa 4 osobowa zawodnicza
Trening indywidualny
Trening 2 osobowy
Trening 3 osobowy

1 godz. / 2 godz.

STAŁA OPŁATA MIESIĘCZNA

1 godz. / 2 godz.
1 godz. / 2 godz.
1 godz. / 2 godz.
2 x w tygodniu po 1,5 godz.
1 godz.
Dzielone na 2 osoby
Dzielone na 3 osoby

215 /

420

215 / 420
270 / 530
350 / 690
800
100 + opłata kortu za godz.
110 + opłata kortu za godz.
120 + opłata kortu za godz.

Zniżka dla rodzeństwa : minus 10 zł za osobę liczona od opłaty miesięcznej.
➢

1.
2.
3.
4.

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na temat: festynów rodzinnych, integracyjnych, turniejów
oraz osiągnięć sportowych dostępnych na stronie sktszczecin.pl oraz facebook.com

Oświadczam, że uczestnik szkolenia nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
Oświadczam, że znane mi są wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące przeciwdziałaniu Covid-19, będę przestrzegał jego zasad oraz stosował
się do bieżącej instrukcji Szczecińskiego Klubu Tenisowego.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Umową /Regulaminem i akceptuję wszystkie warunki w niej zawarte.
INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem danych jest Szczeciński Klub Tenisowy, Aleja Wojska Polskiego 127, 70-490 Szczecin.
Dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem
dziecka.
Dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem oraz działalnością Klubu SKT.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, dane podaję
dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej, a w szczególności do realizowania
umowy udziału w szkoleniu tenisowym.

Szczeciński Klub Tenisowy:
kierownik biura - Agnieszka Czyż
tel. 691 193 848 lub 695 780 941

Osoba zgłaszająca , data:

.....................................

