Regulamin świadczenia usług w Klubie Tenisowym Atol KARNETY
Karnety

Ważność karnetu

KARNET-20 należy wykorzystać w okresie 22 tygodni, KARNET-10 w okresie 12 tygodni od daty
pierwszego treningu. Przekroczenie terminu ważności karnetu spowoduje jego
przedawnienie.. Przedłużamy ważność karnetu o 1 tydzień - jeżeli zaplanowana gra wypadnie
w dzień wolny (1.11.2022. 24-26.12.2022, 1.01.2023, 9-10.04.2023). Jednocześnie wykupione
karnety należy wykorzystać do końca obowiązującego sezonu (sezon letni 1V-30 IX, sezon
zimowy 1 X-30 IV)

Gwarancja terminu

Wykupienie KARNETU-20 godzin gwarantuje rezerwacje terminu na kolejne 20 godzin
wskazanych przez klienta. Wykupienie KARNETU-10 godzin gwarantuje rezerwacje terminu na
kolejne 10 godzin wskazanych przez klienta. Nie ma gwarancji terminu, który nie został
formalnie zarezerwowany, poprzez wykupienie kolejnego karnetu.

Cena usługi

Równowartość dwudziestu lub dziesięciu godzin rezerwacji obliczana na podstawie
obowiązującego w danym momencie cennika, z uwzględnieniem sezonu, dnia tygodnia i
poszczególnych przedziałów czasowych

Zakres usługi

Dostępność przygotowanego do gry kortu, w terminach poszczególnych rezerwacji w okresie
nie dłuższym niż 22 tygodni od daty pierwszego treningu - dotyczy KARNETU-20, nie dłuższym
niż 12 tygodni od daty pierwszego treningu - dotyczy KARNETU-10.

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 płatności za
usługę

Płatność jednorazowa, uiszczona przed pierwszym wykorzystaniem kortu w ramach danego
karnetu. Aby zagwarantować utrzymanie danej godziny treningu, opłacenie kolejnego karnetu
musi nastąpić najpóźniej po rozegraniu przedostatniego treningu z aktualnego karnetu.

Odwołanie zajęć
przez klienta

Minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć poprzez zgłoszenie w recepcji klubu lub
telefonicznie 501 124 033. Brak odwołania w tym terminie traktowane będzie jako
wykonanie usługi

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. Klub tenisowy Atol nie gwarantuje, że wszystkie treningi odbędą się z
tym samym trenerem i zastrzega sobie możliwość zmiany trenera w trakcie wykupionego
pakietu gier

WYKUPUJĄC KARNET KLIENT POTWIERDZA ZAPOZNANIE SIĘ ORAZ AKCEPTACJĘ POWYŻSZEGO
REGULAMINU

