
Regulamin Szkoły Tenisa AKTIV TEAM 
 
 
Wstęp: 
Szkoła Tenisa AKTIV TEAM prowadzi naukę i doskonalenie gry w tenisa dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. Intensywność i tematyka zajęć jest tak dobrana, że każdy Uczestnik zajęć będzie mógł 
poprawnie i z pełna satysfakcja grac towarzysko w tenisa, a także brać udział w turniejach 
amatorskich. Zajęcia w Szkole prowadzimy indywidualnie lub w grupach. Każdy z Uczestników ma 
swoja stała grupę, z która realizuje zaplanowany program nauczania. Zajęcia tenisowe prowadza 
wyłącznie  dyplomowani instruktorzy/trenerzy tenisa. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie 
w nauczaniu tenisa, przywiązujemy duża wagę do nauki prawidłowej techniki gry w tenisa. Nie 
zapominamy również, że tenis jest wspaniałą formą spędzenia wolnego czasu. Dlatego naszym celem 
jest zapewnienie wszystkim Uczestnikom Szkoły podwójnej radości gry. 
 
Zasady: 
1. Organizatorem zajęć jest firma: PUH AKTIV TEAM Bartłomiej Śliwczyński, 
ul. Zacisze, 44-240 Żory, regon 241384152. 
2. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad działania Szkoły Tenisa. 
3. Uczestnicy zajęć Szkoły zobowiązani są do przestrzegania: 

• regulaminu Szkoły 
• regulaminu obiektu tenisowego na którym odbywają się treningi 
• ogólnych zasad etyki gry w tenisa 

4. Podczas zajęć Szkoły obowiązuje strój sportowy (tenisowy), oraz obuwie tenisowe. 
5. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut. 
6. Podstawowa jednostka rozliczeniowa jest jedna godzina (60 min) zawierająca wynagrodzenie 
trenera. 
7. Opłaty za zajęcia są płatne w systemie miesięcznym (liczba godzin lekcyjnych wynikających  
w danym miesiącu pomnożona przez cenę jednej godziny zajęć) wg. aktualnego cennika zajęć. 
8. Opłaty za zajęcia płatne są płatne z góry za dany miesiąc. Opłatę należy uiścić do 10 dnia danego 
miesiąca. 
9. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, 
opłata za zajęcia zostaje przeniesiona na następny miesiąc. 
10. W przypadku nie poinformowania o nieobecności na zajęciach, Uczestnik - który opuścił zajęcia – 
ponosi pełne koszty uczestnictwa w zajęciach. 
11. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania trenera o nieobecności z co 
najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Uczestnik nie będzie ponosił kosztów 
związanych z wynagrodzeniem trenera. 
12. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega 
zwrotowi. W miarę możliwości trenerzy postarają się umożliwi ć odrobienie zajęć w innej grupie 
treningowej. 
13. Ze względu na bezpieczeństwo, niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia 
pod opieka rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 
14. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu. 
15. PUH AKTIV TEAM zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
 
 
 

 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 listopada 2009 r. 

Rusz się i graj!:)  


