REGULAMIN SZKOLEŃ TENISOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BSG

SEZON 2022/2023
1. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem
korzystania z hal tenisowych i przestrzegania ich.
2. Zajęcia grupowe w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach liczących 4-6 osób , oraz w grupach 6-8 osób dla dzieci
do 11 roku życia .
3. Zgłoszenie uczestnika do szkoleń tenisowych wymaga formy pisemnej na druku zgłoszenia dostępnym w siedzibie klubu
BSG, lub elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.bazasportgdynia.pl.
4. Okres treningowy w szkółce tenisowej w sezonie 2022/2023 trwa nieprzerwanie od 01.09.2022 do 24.06.2022 .
5. Czas jednej lekcji wynosi 55 minut + 5 minut na sprawy organizacyjno-porządkowe.
6. Opłaty za zajęcia uczestnik/ opiekun zobowiązuje się uiszczać do 7 dnia danego miesiąca za miesiąc z góry, a brak
wniesionej opłaty może skutkować nie dopuszczeniem uczestnika do zajęć.
7. Opłaty należy regulować wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
BSG Sylwia Grabowska GDYNIA ul. Wójta Radtkego 53/17
nr konta : 47 1140 2004 0000 3302 7537 6550. Tytułem – bilet wstępu na zajęcia _ Nazwisko gracza _m-c
8.

Koszt zajęć szkolenia grupowego według aktualnego cennika.

9.

Opłata miesięczna skalkulowana jest dla całego okresu treningowego (wrzesień-czerwiec). Opłata jest uśredniona, czyli stała
dla wszystkich miesięcy bez względu na występujące w poszczególnych miesiącach święta państwowe i kościelne oraz
różną liczbę dni w miesiącu. Zajęcia podczas ferii odbywają się normalnie zgodnie z grafikiem.

10. Uczestnicy szkoleń posiadający czynną kartę MULTISPORT PLUS, lub FITPROFIT przed wejściem na teren hal winni
użyć karty w recepcji klubu, z tytułu rejestracji karty w klubie przysługuję zniżka – 15zł /za każdą rejestracje.
11. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy zajęcia treningowe nie odbywają się.
12. NIEOBEZNOŚCI NA ZAJĘCIACH NALEŻY ZGŁASZAC PO PRZEZ SMS na nr 535 020 090 na minimum 8 godzin przed
zajęciami. Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odgrywania treningu
13. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
14. Uczestnicy dokonujący terminowych płatności za zajęcia tenisa przysługuje prawo do 5 zgłoszeń nieobecności do
31.01.2023 oraz kolejnych 5 w terminie do 24.06.2023 W przypadku nieobecności zgłoszonej minimum 8 godzin przed
treningiem zajęcia można odrobić z inną grupą (po ustaleniu tego z organizatorem lub trenerem). Zajęcia można odrobić
jedynie w tym samym sezonie szkoleniowym.
15. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora BAZA SPORT GDYNIA
16. Rezygnacje z zajęć należy zgłaszać wyłącznie emailem, minimum z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres
biuro@bazasportgdynia.pl
17. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie pierwszej wpłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem
przez
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18. Organizator szkoleń BAZA SPORT GDYNIA zapewnia niezbędny sprzęt, rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych
przez wykwalifikowaną kadrę trenerską z uprawnieniami oraz sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie zajęć.
19. Każdy uczestnik bądź jego opiekun prawny jest świadomy i posiada wiedzę o możliwych zagrożeniach swojego zdrowia
związanych z uprawieniem sportu oraz aktywności fizycznej na korcie tenisowym.
20. W związku z zagrożeniami związanymi dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia uczestników Organizator nie wyrażą
zgody na udział osób / dzieci z wyraźnymi objawami choroby.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w treningach w przypadku nie stosownego zachowania
uczestnika / opiekuna podczas zajęć oraz będąc na terenie klubu.
22. W sprawach organizacji zajęć w szkółkach oraz zajęć indywidualnych prosimy o kontakt teł 535 020 090
23. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator szkolenia BAZA SPORT GDYNIA.

