
Niniejszy regulamin  
obowiązuje od 09.2018 roku 

REGULAMIN 

AKADEMIA TENISA ZIEMNEGO 

dla dorosłych  

Klub Tenisowy Rakietą Ząbki  

1. Organizatorem zajęć Akademii Tenisa Ziemnego jest Klub Tenisowy Rakietą Ząbki, którego 
właścicielem jest Sportsbooking Sp. z o. o. z siedzibą na ul. Granicznej 11d, 05-270 Marki.   

2. Regulamin jest formą umowy pomiędzy Klientem a Klubem Tenisowym Rakietą Ząbki.  

3. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

4. Uczestnicy zajęć Akademii Tenisa Ziemnego zobowiązani są do przestrzegania:   

• Regulaminu Klubu Tenisowego Rakietą Ząbki (dalej KTRZ)  

• Regulaminu Akademii Tenisa Ziemnego (dalej ATZ)  

• Ogólnych zasad etyki gry w tenisa  

5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:  
a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi 
nawierzchni kortów  
b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy  
c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu  
d. podporządkowania się poleceniom Instruktora  

6. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 5, Instruktor 
ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączenie z zajęć nie 
stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają 
obowiązek przebywa w hali kortów pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć 
Grupy.  

7. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut. W tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę 
oraz czynności po zakończonej grze wynikające z zasad korzystania z kortów.  

8. Zajęcia  odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wszelkie zmiany na 
prośbę uczestnika dokonywane są od następnego miesiąca/okresu rozliczeniowego.  

9. Uczestnik ma prawo do zmiany Grupy za zgodą ATZ.   

10. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.  

11. W przypadku niskiej frekwencji uczestników danej Grupy, ATZ zastrzega prawo do:  
a. rozwiązania Grupy  
b. zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy.  

12. ATZ zastrzega prawo zmiany terminu, opłaty, instruktora, częstotliwości zajęć w nowym 
Semestrze.  



13. Zajęcia w Grupach odbywają się w systemie semestralnym według harmonogramu Akademii 
Tenisa Ziemnego i nie są prowadzone w trakcie przerw międzysemestralnych, których termin 
jest ustalany przez Klub Tenisowy Rakieta Ząbki z uwzględnieniem właściwego kalendarza 
roku szkolnego, tj. ferii zimowych oraz wakacji.  

14. W trakcie przerw międzysemestralnych wskazanych w ust. 13 Uczestnik może brać udział w 
prowadzonych przez KTRZ warsztatach oraz kursach wakacyjnych, półkoloniach itd. za 
dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku.  

15. Zajęcia są płatne w systemie semestralnym bądź miesięcznym.  

16. Opłaty miesięczne należy dokonywać najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca w recepcji 
KTRZ bądź przelewem. Brak wpłaty skutkować będzie zawieszeniem uczestnika w zajęciach. 

17.  Uczestnik/opiekun zobowiązuję się do terminowego regulowania płatności, do 3 dni od 
podpisania umowy, zgodnie z podpisaną Umową Członkowską ATZ Klubu Tenisowego Rakietą 
Ząbki.  

18. W przypadku choroby, koszty zajęć nie są zwracane. 

19. W przypadku choroby przewlekłej Uczestnika ATZ, trwającej ponad miesiąc, potwierdzonej 
zwolnieniem lekarskim Klient:  
a. może ubiegać się o zwrot kosztów niewykorzystanych zajęć.  
b. może przenieść koszty niewykorzystanych zajęć na przyszły semestralny okres 
rozliczeniowy 

20. Klient ponosi odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i nie zataja żadnych przeciwskazań 
do uprawiania przez niego tenisa ziemnego.  

21. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zwrotowi podlegają 
opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy właściciela kortu lub prowadzącego zajęcia.  

22. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, ATZ zapewnia 
odpowiednie zastępstwo.  

23. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest poinformować w recepcji KTRZ o 
swoim przybyciu na zajęcia.  

24. Przebywanie na kortach tenisowych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub 
ATZ. 

25. Zabrania się wnoszenia na korty tenisowe jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być 
wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.  

26. Na terenie KTRZ obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków 
odurzających oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 
innych osób.  

27. Uczestnik i/lub Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe 
w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika KTRZ.  

28. Uczestnik może zostać skreślony przez ATZ z listy uczniów m.in. w przypadku, gdy:  
a. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej 
umowie 
b. mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w 
tym Regulaminu, przepisów bhp  
c. przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach  



d. Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób 
trzecich  
e. Uczestnik przebywa na terenie KTRZ pod wpływem środków odurzających lub 
rozpowszechnia ww. środki na terenie placówki KTRZ  
f. Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie placówki KTRZ  
g. Poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę w Grupie i 
prowadzenie zajęć  
h. Uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia 
społecznego.   

29. Rozwiązanie z Klientem Umowy Członkowskiej na podstawie wskazanej w ust. 28 nie 
powoduje powstania po stronie Klienta roszczeń o zwrot uiszczonych opłat.   

30. W trakcie zajęć Grupy na kortach nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami 
danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. ATZ może organizować zajęcia otwarte, 
w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych 
ATZ informuje Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem.  

31. ATZ nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi 
odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym 
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na 
wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć ATZ powinny wykupić stosowne ubezpieczenie 
we własnym zakresie.  

32. Klub Tenisowy Rakietą Ząbki zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Na wniosek 
większości uczestników zajęć, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o 
punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w 
następnym miesiącu rozliczeniowym.  

33. Za rzeczy pozostawione na terenie kortów Klub Tenisowy Rakietą Ząbki nie ponosi 
odpowiedzialności.  

36. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem dziecka z zajęć ATZ.   

37. Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie 
wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach 
okolicznościowych organizowanych przez ATZ i jego sponsorów. Wyrażając zgodę na 
utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie zezwala 
bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy 
ATZ oraz KTRZ  

38. KTRZ zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi 
obyczajami.  

39. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika stanowiącego jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie czy impreza publiczna, nie wymaga zezwolenia Uczestnika lub działającego w 
jego imieniu Klienta.  

40. Podpisanie powyższego regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
regulaminu Kortu Tenisowego Rakieta Ząbki. 

Data i Podpis Klienta 

  




