
                                                               Formularz członkowski nr.:  

 Umowa  członkowska  
 Akademia Tenisa Ziemnego   
 Klub Tenisowy Rakietą Ząbki  

§ 1.1 Usługodawca 
 Sportsbooking Sp. z o. o. z siedzibą ul Graniczna 11d, 05 - 270 Marki, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale 
Gospodarczym pod numerem KRS: 0000495694,  NIP 1251629747 

§ 1.2 Klient  

Imię:                                Nazwisko:     

Adres:     

E-mail: 

Telefon:  

§ 2. Umowa członkowska obejmuje zajęcia z tenisa ziemnego 1 / 2  razy w tygodniu po 60 min w 
każdy ................ godz. ..........., każdy ................. godz. ............ począwszy od dnia ......................... do 
30 czerwca 2023 r. 

§ 3. Opłaty 

Członek Klubu zobowiązany jest do dokonania opłat z góry za dany miesiąc począwszy od 
pierwszych zajęć jednak nie póżniej niż do 5 dnia miesiąca. Opłat można dokonywać w formie 
gotówki, przelewu, płatności kartą.  

Cena ruchoma – uzależniona od liczby uczestników w grupie. Sezon 2022/2023 

Opłata za zajęcia w grupie 5osobowej 65.zł* 

Opłata za zajęcia w grupie 4 osobowej 70 zł* 

Opłata za zajęcia w grupie 3 osobowej 75 zł* 

*W przypadku zwiększenia ilości osób w grupie nadpłata zostanie uwzględniona przy rozliczeniu kolejnego 
miesiąca. Opłata w każdym miesiącu może być różna.  

§ 4.  Postanowienia końcowe 

1. Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
Umowie Członkowskiej Akademii Tenisa Ziemnego Klubu Tenisowego Rakietą Ząbki (zgodnie 
z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. 2018 
poz. 1000 oraz z rozporządzenie 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 ).  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świadczenia usług przez Klub Tenisowy Rakietą 
Ząbki oraz z regulaminem Akademii Tenisa Ziemnego. Regulaminy dostępne są na stronie 
internetowej: teniszabki.pl 



3. Członkowi Klubu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia członkostwa. 

4. Członkowi Klubu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy zachowując miesięczny 
okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Rozwiązanie umowy wymaga formy 
pisemnej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednoznączych egzemplarzch, po jednym dla każdej ze Stron.  

Data i Podpis Klienta


