REGULAMIN AKADEMII TENISOWEJ DLA DZIECI W HOUSE OF TENNIS
Zwanego dalej „Akademia”
DEFINICJE:
1. House of Tennis - oznacza House of Tennis Sp. z o.o., Bartąg, ul.Zielona 67 10
10-687 Olsztyn,
właściciela obiektu sportowego znajdującego się pod adresem: Bartąg, ul.Sportowej Pasji 5,
10-687 Olsztyn
2. Regulamin – oznacza niniejszy reg
regulamin zajęć sportowych
3. Sezon – oznacza sezon treningowy stanowiący okres od 01 września do 30 czerwca każdego
roku (dokładne daty startu i zakończenia mogą się różnić w zależności od sezonu i podawane
są z wyprzedzeniem uczestnikom zajęć przez House of Tennis )
4. Uczestnik – oznacza uczestnika zajęć
5. Opiekun – oznacza rodzica lub inną osobę będącą prawnym opiekunem dziec
dziecka, które
uczestniczy w zajęciach
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W czasie Zajęć obowiązuje całkowity zakaz:
a. samowolnego opuszczania zajęć przez Uczestników
b. niestosowania się przez Uczestników do wskazówek trenera oraz innych
przedstawicieli House of Tennis
2. Opiekunowie
ie mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu
obiektu, na którym odbywają się Zajęcia oraz mają obowiązek stosować się do poleceń
przedstawicieli House of Tennis
Tennis,, gdy jest to związane z prowadzeniem Zajęć.
3. Opiekunowie nie mogą ing
ingerować
erować w Zajęcia ani być obecni na zajęciach bez uprzedniej zgody
odpowiedniego przedstawiciela House of Tennis.. Podczas Zajęć Opiekunowie mogą
obserwować wydarzenie wyłącznie z wyznaczonych dla nich miejsc (korytarz pomiędzy
kortami)
4. House of Tennis celem przygotowania i prowadzenia Zajęć zobligowany jest posiadać
następujące dane: imię, nazwisko i wiek uczestnika zajęć, dane kontaktowe opiekuna – imię,
nazwisko, numer telefonu, adres ee-mail.
5. Uczestnicy zajęć, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich, Opi
Opiekun
ekun wyraża dobrowolną
zgodę na zamieszczenie przez House of Tennis w serwisach internetowych lub w innych
materiałach promocyjnych – zdjęć/video z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, eventach
lub obozach organizowanych przez House of Tennis. Wyrażona zgoda
goda może być w każdej
chwili cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
OPŁATY
1. Opłaty za Zajęcia uiszczana
szczana jest w recepcji obiektu
2. Opłaty za Zajęcia uiszczane są z góry za każdy rozpoczęty miesiąc (do 5-tego
tego każdego
miesiąca) i stanowią iloczyn ceny za jednorazowe uczestnictwo w Zajęciach oraz ilości Zajęć w
danym miesiącu
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3. Niezapłacenie opłaty w określonym terminie powoduje zakaz brania udziału danego
Uczestnika w Zajęciach do momentu uregulowania zaległości.
4. W przypadku zaległości w płatnościach ponad 2 okresy rozliczeniowe uczestnik zajęć zostanie
usunięty z listy Uczestników, tym samym trener nie dopuści go do zajęć.
5. Rezygnacja z zajęć i odstąpienie od płatności następuje od następnego okresu
rozliczeniowego tylko i wyłącznie po uprzednim powiadomieniu w formie pisemnej bądź
mailowej House of Tennis. Rezygnację należy zgłosić w recepcji obiektu lub przesłać na
poniższy adres mailowy: info@hosueoftennis.pl
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Warunkiem dokonania zapisu Uczestnika na Zajęcia w ramach treningów prowadzonych
przez House of Tennis jest:
a. prawidłowe wypełnienie przez Opiekuna formularza zapisu na Zajęcia w recepcji
klubu lub na stronie www.houseoftennis.pl/zapisy
b. dokonanie przez opiekuna opłaty za ZZajęcia
ajęcia w cyklu comiesięcznym zgodnie z
aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.houseoftennis.pl/cennik.
www.houseoftennis.pl/cennik Opłata
miesięczna stanowi ililoczyn
oczyn ceny za jednorazowe uczestnictwo w Zajęciach oraz ilości
Zajęć w danym miesiącu
2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnej rakiety tenisowej, w przypadku
nieposiadania przez Uczestnika rakiety, House of Tennis udostępni ją Uczestnikowi na
zasadach
ach ustalonych pomiędzy stronami.
3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony. Wszelkie
zmiany na prośbę Uczestnika dokonywane są od następnego okresu rozliczeniowego.
Przydzielenie Uczestników do poszczególnej grupy zajęciowej następuje na mocy decyzji
de
kadry trenerskiej. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej
dla określonej grupy House of Tennis po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunami zastrzega
sobie prawo do: likwidacji grupy, zmiany wysokości opłat za zajęcia lub przeniesienia
uczestników do innej grupy
4. Czas trwania zajęć wynosi 1godzinę/60min
5. W Zajęciach mogą uczestniczyć Uczestnicy, którzy mają z góry opłacone opłaty za Zajęcia
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
1. W przypadku choroby Uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej
owanej wypadkiem
losowym dopuszcza się odwołanie zajęć w terminie nie krótszym niż 24h od zzaplanowanej
godziny rozpoczęcia. Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do odrobienia zajęć podczas
sobotnich zajęć sportowych przeprowadzanych zgodnie z harmonogram
harmonogramem
em podanym na
stronie https://www.houseoftennis.pl/plan
https://www.houseoftennis.pl/plan-treningow
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
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a. przestrzegania niniejszego rregulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym odbywają
się Zajęcia
b. systematycznego i akty
aktywnego uczestnictwa w treningach
c. punktualnego
nego stawiania się na Zajęciach
d. wykonywania poleceń trenera bezpośrednio przed treningiem, w czasie jego trwania
oraz po jego zakończeniu
e. szanowania sprzętu sportowego
f. pozostawiania kortu/
kortu/sali treningowej/szatni w należytym porządku po treningu
g. powiadamiania odpowiednich przedstawicieli House of Tennis o nieobecności na
Zajęciach
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów jest House of Tennis sp. z
o.o.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnego
rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych.
3. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dokłada wszel
wszelkich
kich starań, by przetwarzanie
przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności
osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych
osobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku
u naruszania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, przedstawiciel House of
Tennis ma prawo wykluczyć Uczestnika z Zajęć.
2. W przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu House of Tennis udostępnionego Uczestnikowi,
Opiekunowie zobowiązani są do poniesienia odpowiedzialności
powiedzialności finansowej.
3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w
Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa House of Tennis zastrzega sobie
prawo do dokonywania
okonywania zmian Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania nowego
regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna, u
umowa
mowa między Stronami zostaje rozwiązana.
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