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Regulamin Szkoły Tenisa IgnasiakSport 
 

1. Niniejszy regulamin ustanawia podstawowe zasady działania Szkoły Tenisa IgnasiakSport. 
Regulamin stanowi integralną część regulaminu ośrodka IgnasiakSport 

2. Organizatorem zajęć jest IgnasiakSport przy współpracy z Wrzesińskim Towarzystwem 
Tenisowym. 

3. Zajęcia, prowadzone są w grupach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym  2014/2015  i  
odbywać  się będą zgodnie z ustalonym we wrześniu planem 

4.  Opiekunowie dzieci i młodzieży zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 
oraz z regulaminem kortów tenisowych , obiektu  i przestrzegania go. 

5. Na zajęcia dzieci przyprowadzamy punktualnie i przekazujemy dziecko trenerowi. 
6. Uczestnik zobowiązuje się: 

• Wykonywać polecenia trenera 
• Nie opuszczać pomieszczenia zajęć bez zgody trenera 
• Dbać o mienie powierzone podczas zajęć 
• Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz fair play 

7. Opłata za zajęcia jest uśredniona dla całego okresu szkoleniowego. Opłata jest stała, 
niezależna od liczby dni oraz świąt państwowych i kościelnych wypadających w danym 
miesiącu.  

8. Opłatę za naukę gry w tenisa  regulujemy  do 10-go  każdego miesiąca z góry na konto:     
PBS Września nr: 82 9681 0002 0022 7146 1103 1803                                                            
z  dopiskiem „Szkoła Tenisa – nazwisko i imię dziecka”.  lub w recepcji IgnasiakSport 

9. W przypadku braku opłaty, opiekun drogą mailową otrzyma przypomnienie. 
10. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się. 
11. Opłata za szkolenie nie jest zależna od faktycznej frekwencji uczestnika. W przypadku 

choroby uczestnika lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, istnieje możliwość 
odrobienia zajęć z inną grupą w ciągu kolejnego miesiąca po uprzednim uzgodnieniu tego 
faktu z prowadzącym. 

12. W przypadku gdy uczestnik nie uczestniczy we wszystkich zajęciach i nie może ich odrobić 
opłata miesięczna dzielona jest przez 4 a trzymaną wartość mnożymy przez liczbę odbytych 
zajęć i powiększamy o 20%. 

13.  Jeżeli dziecko nie uczestniczy w zajęciach  cały miesiąc  bez wcześniejszej informacji 
odpłatność wynosi 30% 

14. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu  powinna być zgłoszona przez opiekuna drogą 
mailową na adres kontakt@ignasiaksport.pl bądź w recepcji IgnasiakSport 7 dni przed 
rozpoczęciem następnego miesiąca. 

15. Czas trwania treningu to jedna godzina zegarowa (60 minut), w którą wliczone są czynności 
przygotowujące do zajęć, jak i zamiatanie kortu po zajęciach. 

16. W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie z czystą podeszwą na zmianę. 
17. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy szkoleniowej w przypadku 

mniejszej liczby uczestników w stosunku do założonej wielkości. 
18. Opiekunowie mają obowiązek wypełnić i podpisać Formularz Zgłoszenia przed rozpoczęciem 

uczestnictwa ich podopiecznego w zajęciach Szkoły Tenisowej IgnasiakSport. 
19. Za mienie pozostawione na kortach oraz szatni IgnasiakSport nie ponosi odpowiedzialności. 
20. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkoły Tenisowej 


