Zajęcia grupowe (grupa dziecięca) w Klubie Tenisowym Atol - regulamin uczestnictwa
Klub Tenisowy Atol zapewnia:

• Prowadzenie zajęć w dniach pracy Klubu, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023, z wyłączeniem
niezbędnych przerw technicznych i zdarzeń losowych. Klub nieczynny w dniach - 1.11.2022. 24-26.12.2022, 1.01.2023,
9-10.04.2023
• Kort przygotowany do gry oraz usługę trenerską w okresie od nabycia abonamentu do 30 czerwca 2023. W przypadku
nieobecności trenera prowadzącego grupę Klub zapewnienia zastępstwo
Warunki uczestnictwa w grupach:
• Podpisanie niniejszego regulaminu uczestnictwa w zajęciach grupowych wraz z zobowiązaniem do korzystania z usług od dnia
jego podpisania do dnia 30 czerwca 2023
• Opłata miesięczna za zajęcia - stały ryczałt miesięczny za jednego Uczestnika zajęć grupowych niezależnie od ilości
Uczestników (3-5 osób) i dni treningowych w miesiącu. Klub Tenisowy Atol zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty
miesięcznej nie wcześniej niż 01.01.2023
• W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Klub Tenisowy Atol nie zwraca opłaty za zajęcia oraz nie zapewnia
możliwości odrobienia zajęć
• Przypadek kontuzji uniemożliwiającej uczestnictwo w treningach w okresie dłuższym niż 3 tygodnie należy zgłosić
bezpośrednio w recepcji lub pod nr telefonu 501 124 033
• W przypadku, gdy ilość Uczestników grupy spadnie poniżej 3 osób, klub szuka nowego Uczestnika przez okres 30 dni. Jeżeli w
podanym okresie nie uda się znaleźć nowego Uczestnika, grupa zostaje rozwiązana. W przypadku gdy w grupie pozostanie 2ch Uczestników, wyrażających chęć dalszej gry, Uczestnicy mogą kontynuować zajęcia pod warunkiem pokrycia kosztów
uczestnictwa brakującego Uczestnika. W przypadku rozwiązania grupy - pozostali Uczestnicy grupy mają pierwszeństwo
wykupienia zajęć indywidualnych w terminach, w których przewidziane były trening dla rozwiązanej grupy
• Rezygnacja z zajęć grupowych jest możliwa jedynie w przypadkach nadzwyczajnych (takich jak przewlekła choroba, kontuzja
itp.) Rezygnację należy zgłosić w recepcji klubu lub pod nr telefonu 501 124 033. Obowiązuje jednomiesięczny okres
wypowiedzenia
• W przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z winy Klubu Tenisowego Atol - nowy termin zajęć wyznacza Klub w porozumieniu z
Uczestnikami grupy
Zasady płatności za usługę:
• Płatności dokonywane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, w recepcji klubu lub przelewem na konto 24 1090 1870 0000
0005 0400 1109 zgodnie z harmonogramem płatności
• Pierwsza wpłata obejmuje opłatę za miesiąc przystąpienia do treningów oraz za czerwiec 2023
• Przystąpienie do treningów w okresie od X.2022 do VI.2023 rozliczane jest w następujący sposób - 100% stawki jeśli uczestnik
rozpocznie treningi do 15-go dnia miesiąca, a 50% stawki jeżeli uczestnik rozpocznie treningi po 15-stym dniu miesiąca
Harmonogram płatności za treningi w sezonie 2022/2023
zajęcia 1-raz w tygodniu

termin płatności

wrzesień 2022

250 pln rozpoczęcie gry do 15.09.2022
125 pln rozpoczęcie gry po 15.09.2022

10.09.2022

czerwiec 2023

320 pln

10.09.2022

październik 2022

320 pln

10.10.2022

listopad 2022

320 pln

10.11.2022

grudzień 2022

320 pln

10.12.2022

styczeń 2023

320 pln

10.01.2023

luty 2023

320 pln

10.02.2023

marzec 2023

320 pln

10.03.2023

kwiecień 2023

320 pln

10.04.2023

maj 2023

320 pln

10.05.2023

Dane do przelewu
Numer konta: 24 1090 1870 0000 0005 0400 1109 ATOL TENIS Sp. z o.o. ul. INSPEKTOWA 1, 02-711 WARSZAWA,
w tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz okres, za który dokonywana jest płatność
Zapoznałem/(am) się i akceptuję regulamin świadczenia usług, informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz
harmonogram płatności KLUBU TENISOWEGO ATOL.
imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………

rok urodzenia ………………

tel: …………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………

termin treningu: ………………………………………………

data i podpis opiekuna …………………………………………………..

