
 
 
 
Regulamin grupowych zajęć sportowych House of Tennis  
 

1. Uczestnicy zajęć House of Tennis zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania: 
 niniejszego regulaminu 
 regulaminu obiektu sportowego House of Tennis 

2. Czas trwania zajęć wynosi 60 min. 
3. Opłaty pobierane z góry za miesiąc i stanowią iloczyn stawki obowiązującej za dane zajęcia             

oraz liczby zajęć w danym miesiącu. 
4. Opłaty należy dokonać w recepcji House of Tennis, opłata po terminie lub jej brak spowoduje 

niedopuszczenie do zajęć. 
5. Zajęcia House of Tennis odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 
6. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku nieobecności 

zgłoszonej min 24h przed treningiem zajęcia można odrobić z inną grupą (pod warunkiem wolnego 
miejsca w innej grupie, po wcześniejszym ustaleniu tego z trenerem). Niezgłoszona nieobecność 
nie uprawnia do odrobienia treningu. 

7. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej dla określonej grupy House 
of Tennis po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami lub uczestnikami grupy zastrzega 
sobie prawo do: 
- likwidacji grupy, 
- zmiany wysokości opłat za zajęcia  
- przeniesienia uczestników do innej grupy 

8. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie House  
of Tennis. 

9. Na korcie obowiązuje czyste obuwie przeznaczone do gry w tenisa z podeszwą non marking. 
 W przypadku niewłaściwego obuwia obsługa obiektu ma prawo nie wpuścić Klienta na kort lub 
przerwać grę i prosić gracza o opuszczenie kortu bez możliwości zwrotu wniesionej opłaty. 

10. Podczas zajęć na korcie lub w sali treningowej mogą przebywać jedynie trenerzy i uczestnicy zajęć. 
11. Za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na terenie obiektu, House of Tennis nie ponosi 

odpowiedzialności. 
12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w zajęciach House of Tennis. 
13. House of Tennis  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wprowadzone zmiany będą 

obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym, po wcześniejszym poinformowaniu o tym 
fakcie klienta. 


