Zasady świadczenia usług w Klubie Tenisowym Atol
Abonament

Karnet 10 godzin

Zajęcia grupowe

Zawarcie umowy

Podpisanie regulaminu świadczenia
usług wraz z zobowiązaniem do
korzystania z usług od dnia
podpisania do dnia 31 lipca 2021

Podpisanie regulaminu świadczenia
usług przy pierwszym nabyciu karnetu.
Karnet należy wykorzystać w okresie 3
miesięcy od daty pierwszego treningu

Podpisanie regulaminu świadczenia
usług wraz z zobowiązaniem do
korzystania z usług od dnia podpisania
do dnia 31 lipca 2021 (jeśli uczestnicy
nie zastrzegli inaczej)

Gwarancja terminu

Gwarantowana rezerwacja kortu w
okresie od dnia podpisania umowy
do dnia 31 lipca 2021 (z
wyłączeniem niezbędnych przerw
technicznych i zdarzeń losowych)

Rezerwacje na korty przyjmowane są z
maksymalnie dwu tygodniowym
wyprzedzeniem. Nie ma gwarancji
terminu, który nie został formalnie
zarezerwowany

Gwarantowane prowadzenie zajęć w
dniach pracy klubu, w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 31 lipca
2021 (z wyłączeniem niezbędnych
przerw technicznych i zdarzeń
losowych)

Cena usługi

Obliczana na podstawie cennika z
uwzględnieniem sezonu, dnia
tygodnia i poszczególnych
przedziałów czasowych za okres od
dnia nabycia usługi
abonamentowej do 31 lipca 2021

Równowartość dziesięciu godzin
rezerwacji obliczana na podstawie
cennika z uwzględnieniem sezonu,
dnia tygodnia i poszczególnych
przedziałów czasowych

Stały ryczałt miesięczny za jednego
uczestnika zajęć grupowych
niezależny od ilości uczestników (3-5
osób) i ilości dni w miesiącu. W
okresie ferii zimowych opłata wynosi
50%. Grupy dla dorosłych rozgrywają
treningi normalnie, chyba, że
uczestnicy zadecydują inaczej

Zakres usługi

Dostępność przygotowanego do gry
kortu, o stałej godzinie w okresie od
nabycia abonamentu do 31 lipca
2021

Dostępność przygotowanego do gry
kortu, w terminach poszczególnych
rezerwacji w okresie nie dłuższym niż
3 miesiące od daty pierwszego
treningu

Dostępność kortu przygotowanego do
gry oraz usługa trenerska w okresie od
nabycia abonamentu do 31 lipca 2021

Obowiązki
użytkownika kortu

Opłacenie uslugi przed rozpoczęciem zajęć. Zakończenie gry na 3-5 minut przed końcem rezerwacji. Zasiatkowanie
kortu oraz punktualne umożliwienie korzystania z niego kolejnym klientom

Zasady platnosci za
usługi

Płatność w cyklach 10-cio
tygodniowych, płatnych z góry
przed rozpoczęciem zajęć. Przy
opłacie za pierwszy cykl 10-cio
tygodniowy, w ramach danego
abonamentu pobierany jest
depozyt za trzy zajęcia, który
stanowi zabezpieczenie kolejnych
płatności abonamentowych i jest
zaliczany w poczet trzech ostatnich
zajęć w sezonie. Opłacenie
kolejnego cyklu, musi nastąpić
najpóźniej po rozegraniu 9-ciu
treningów z cyklu poprzedzającego

Płatność jednorazowa, uiszczona
przed pierwszym wykorzystaniem
kortu w ramach danego karnetu

Płatność z góry do 10-go dnia każdego
miesiąca

Odwolanie zajec
przez klienta

Minimum 24 godziny przed
rozpoczęciem zajęć poprzez
zgłoszenie w recepcji klubu (klienci
korzystający z usługi trenerskiej
zgłaszają odwołanie zajęć u
trenera). Brak odwołania w tym
terminie traktowane będzie jako
wykonanie usługi. Możliwość
bezpłatnego odwołania 10% zajęć
w czasie trwania abonamentu

Minimum 24 godziny przed
rozpoczęciem zajęć poprzez zgłoszenie
w recepcji klubu. Brak odwołania w
tym terminie traktowane będzie jako
wykonanie usługi

Nie dotyczy

Odbióry
odwołanych zajęć

Poprzez rezerwację kortu w
dodatkowym terminie w okresie
nieprzekraczającym 31 sierpnia
2021. W czasie odbiorów zarówno
dostępność kortów jak i
poszczególnych trenerów nie jest
gwarantowana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Usługa trenerska

Opcjonalna dodatkowa usługa nie wliczona w cenę wynajmu kortu. Usługa
trenerska powiększa cenę i zakres usługi wynajmu kortu i stanowi jej
integralną część. Wszelkie zasady dotyczące rozliczeń usługi wynajmu kortu
mają również zastosowanie do usługi trenerskiej na identycznych zasadach

Wliczona w cenę usługi

WYNAJEM KORTU
STAWKA ZA GODZINĘ

SEZON LETNI

do 30.09.2020

SEZON ZIMOWY

1.10.2020-30.04.2021

DZIEŃ
TYGODNIA

GODZINA

1 GODZINA*

KARNET 10
GODZIN*

ABONAMENT
CAŁOROCZNY*

1
GODZINA*

KARNET 10
GODZIN*

ABONAMENT
CAŁOROCZNY*

PON-PT

8:00-11:00

45 PLN

40 PLN

35 PLN

70 PLN

68 PLN

63 PLN

11:00-15:00

40 PLN

35 PLN

30 PLN

60 PLN

58 PLN

53 PLN

15:00-22:00

60 PLN

55 PLN

50 PLN

100 PLN

95 PLN

90 PLN

8:00-14:00

60 PLN

55 PLN

50 PLN

95 PLN

90 PLN

85 PLN

14:00-19:00

45 PLN

40 PLN

35 PLN

75 PLN

70 PLN

65 PLN

8:00-12:00

60 PLN

55 PLN

50 PLN

75 PLN

70 PLN

65 PLN

12:00-19:00

45 PLN

40 PLN

35 PLN

75 PLN

70 PLN

65 PLN

SOBOTA

NIEDZIELA

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA
Z TRENEREM
1 GODZINA TRENINGU*
90 PLN

ZAJĘCIA W GRUPACH 3 - 5 OSOBOWYCH
STAWKA MIESIECZNA

1 TRENING W TYGODNIU

240 PLN

2 TRENINGI W TYGODNIU

460 PLN

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Twoich danych jest firma Atol s.c. z siedzibą w Warszawie 02-711
ul. Inspektowa 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod
numerem NIP: 521-22-14-688.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został
punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@atoltenis.pl
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu odmowy zgody na przetwarzanie danych
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa
podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli
dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy
udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W
celu cofnięcia zgody możesz zrobić to wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@atoltenis.pl.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez firmę Atol
s.c. w ramach zawieranych z Tobą umów.

IMIĘ NAZWISKO:

TELEFON:

Dane do przelewu
Numer konta:
24 1090 1870 0000 0005 0400 1109
ATOL s.c.
UL. INSPEKTOWA 1
02-711 WARSZAWA
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika oraz okres,
za który dokonywana jest płatność

MAIL:

UWAGI:

Przystąpienie do treningów abonamentowych, zajęć grupowych oraz gier w ramach karnetów,
równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją procedur postępowania COVID-19 oraz
regulaminu uczestnictwa i płatności KLUBU TENISOWEGO ATOL.
Potwierdzam zapoznanie się z informacją przetwarzania danych osobowych

Zapoznałem/(am) się i akceptuję zasady świadczenia usług

*REGULAMIN USLUG DLA KAŻDEJ TARYFY ZNAJDUJE SIĘ Z DRUGIEJ
STRONY I STANOWI INTEGRALNA CZĘSC CENNIKA
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.09.2020 DO WPROWADZENIA
KOLEJNEGO CENNIKA

data …………………………………….

podpis ………………………………………………………

