
Zasady uczestnictwa
w zajęciach grupowych
Fair Play 2021/2022

1. Zajęcia tenisowe Fair Play odbywają się w klubie TKKF Wars przy ul. Jodłowej 1/3 w
Warszawie i są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów/trenerów tenisa. W
miesiącach październik-kwiecień zajęcia odbywają się na kortach krytych w balonie, zaś
w maju i czerwcu na kortach otwartych.

2. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym, z wyłączeniem przerw świątecznych
i ferii zimowych zgodnie z wykazem terminów zajęć.

3. Zajęcia trwają 60 minut (z czego 5 minut przeznaczamy na uprzątnięcie kortu).

4. Na korcie obowiązuje strój sportowy oraz buty sportowe z płaskim bieżnikiem. Na
początek zapewniamy potrzebny sprzęt, jednak docelowo prosimy, aby dzieci miały
własne rakiety. Prosimy, aby dzieci przynosiły na zajęcia wodę, a w sezonie letnim czapki
z daszkiem.

5. Opłat należy dokonywać gotówką lub przelewem za miesiąc z góry do 10 dnia każdego
miesiąca. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości zajęć w danym miesiącu, zgodnie z
wykazem terminów zajęć.

Dane do przelewów:
Fair Play akademia tenisa Małgorzata Kowalska
mbank: 03 1140 2004 0000 3302 7706 4754
W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest
opłata.

6. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu opłaty. W przypadku zgłoszenia
nieobecności z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem (SMS na nr 502531151)
istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, jednak nie więcej niż 3 razy w ciągu
roku szkolnego.

7. Przypadki przedłużającej się, uargumentowanej absencji będą rozpatrywane
indywidualnie.

8. W przypadku konieczności odwołania zajęć (choroba trenera, awaria ogrzewania pod
balonem, deszcz w sezonie letnim) opłata przechodzi na poczet następnego miesiąca.

9. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy zgłosić taki zamiar na 10 dni przed rozpoczęciem
kolejnego miesiąca. Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona z uchybieniem terminu 10 dni -
rodzic/opiekun będzie zobowiązany pokryć w pełni przypadające na niego koszty w
następnym miesiącu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki doznane przez uczestnika zajęć na skutek nieprzestrzegania przez niego zasad
bezpieczeństwa oraz uwag instruktora, a także za ewentualny uszczerbek na zdrowiu
uczestnika spowodowany udziałem w zajęciach sportowych, jeżeli zatajono informacje o
zdrowiu uczestnika, w tym o wadach wrodzonych, przebytych chorobach, urazach
uczestnika lub podano nieprawdziwe informacje w  tym zakresie.

11. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 bardzo prosimy o dezynfekcję/
umycie rąk przed rozpoczęciem zajęć. Płyny rozmieszczone są w widocznych miejscach,
można również skorzystać z łazienki w budynku klubu. Dla wspólnego bezpieczeństwa
bardzo prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci z oznakami przeziębienia lub choroby.


