Regulamin szkolenia – rok szkolny 2021/2022

1. Szkolenie szkółki tenisowej trwa od 06.09.2021 do 23.06.2022
2. Cennik szkolenia dostępny jest na stronie www.godlewski-szkolatenisa.pl.
3. Oplata jest stała za cały okres szkolenia w roku szkolnym.
4. Ilość zajęć dla wszystkich grup wiekowych wynosi w roku szkolnym 71 zajęć, przy uczestnictwie
dziecka w zajęciach 2 razy w tygodniu.
5. Opłatę za grę w szkółce tenisowej rodzic/opiekun zobowiązuje się uiszczać do 10 dnia każdego
miesiąca (z góry). Opłatę należy dokonać przelewem na konto. Dane do przelewu: numer konta : ING
Bank Śląski 11 1050 1911 1000 0092 4637 9458 tytułem: szkółka tenisowa, imię i nazwisko dziecka,
lokalizacja.
6. Czas jednej lekcji wynosi minimum 45 minut.
7. Cena zawiera opłatę za trenera i kort.
8. Dokonanie zapisu i opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i
Regulaminu kortów oraz złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o
następującej treści: „Oświadczam jako rodzic prawny, ze brak jest przeciwskazań medycznych do
uprawiania sportu i uczestniczenia w zajęciach sportowych z tenisa ziemnego organizowanych przez „
Szkoła Tenisa – Robert Godlewski” mojego dziecka. Oświadczam także, że za tak zwane nieszczęśliwe
wypadki (kontuzje) na zajęciach sportowych jako rodzic prawny ponoszę pełną odpowiedzialność.
9. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć. Prosimy o terminowe wpłaty.
10. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
11. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy „Szkoła Tenisa – Robert
Godlewski”.
12. Rezygnacja ze szkolenia musi być poprzedzona jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na
e:mail : biuro@godlewski-szkolatenisa.pl bądź u prowadzącego zajęcia.
13. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, w szczególności czyste niebrudzące obuwie oraz rakieta
do tenisa.
14. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać tylko dzieci aktualnie uczestniczące w zajęciach –
zakazuje się wchodzenia rodzicom na kort podczas zajęć.
15. Szkoła Tenisa – Robert Godlewski zapewnia: - rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez
wykwalifikowaną kadrą trenerską; - sprawowanie opieki nad dziećmi ćwiczącymi w czasie
prowadzonych zajęć.
16. W przypadku osób, które dołączą do szkolenia podczas trwania roku szkolnego, koszt szkolenia w
danym miesiącu jest rozliczany procentowo.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych o prowadzonym szkoleniu przez Szkołę
Tenisa – Roberta Godlewskiego oraz na umieszczanie zdjęć swojego dziecka zrobionych podczas zajęć
na stronie www.godlewski-szkolatenisa.pl oraz na profilu Facebook Szkoła Tenisa – Robert
Godlewski. Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym
upoważniam do przetwarzania danych osobowych Szkołę Tenisa –Robert Godlewski na umieszczanie
zdjęć swojego dziecka zdjęć zrobionych podczas zajęć oraz turniejów na stronie www.godlewskiszkolatenisa.pl oraz profilu www.facebook.pl, www.youtube.pl, oraz innych stronach www. Służących
do reklamy Szkoły Tenisa – Robert Godlewski.

Zapoznałem/am się z regulaminem
Data i podpis rodzica/opiekuna ……………………………

