
Załącznik nr 1 

REGULAMIN AKADEMII TENISOWEJ „Leszno Tenis Klub”  

1.Terminy zajęć́ w ramach Akademii Tenisowej.  

Wszystkie treningi tenisowe dla dzieci odbywają̨ się̨ w terminach dogodnych 

dla Państwa oraz naszych trenerów. Trenerzy sugerują̨ właściwą ilość́ zajęć́  

w tygodniu oraz liczebność́ grup, w jakich powinny się̨ one odbywać́.  

2.Miejsce  

Program Akademii realizowany jest na kortach tenisowych przy ulicy  

Św. Józefa 5 lub Strzeleckiej 7 w Lesznie.  

3.Czas  

Treningi dla wszystkich chętnych prowadzone są̨ od poniedziałku do soboty  

w godzinach ustalonych przed rozpoczęciem zajęć́. W zależności od zajęć́, 

trening trwa od 1 do 2 godzin. Dziecko należy przywieźć́ na 10 minut przed 

rozpoczęciem treningu i odebrać́ w momencie jego zakończenia. Czas trwania 

jednostki treningowej to 55min.  

4.Odrabianie zajęć́  

W przypadku nagłej choroby trenera i nieobecności w klubie. Zajęcia prowadzi 

inny trener w zastępstwie. W przypadku braku dostępności jakiegokolwiek  

z trenerów klubowych, zajęcia zostają przełożone na inny termin wyznaczony 

przez organizatora kursu.  

5.Przygotowanie do zajęć́  

Prosimy o uczestnictwo w zajęciach w odpowiednim i wygodnym stroju 

sportowym. Dodatkowo prosimy o zaopatrzenie dzieci w woda/napój 

nawadniający oraz ręcznik. Do dyspozycji Uczestników jest pełne zaplecze 

sanitarne. 

Długie włosy powinny być́ upięte lub zabezpieczone czapką/daszkiem.  

6.Sprzęt  

W przypadku gdy Uczestnik nie posiada własnej rakiety tenisowej  

w początkowym okresie nauki „Leszno Tenis Klub” zapewni sprzęt niezbędny 

do realizacji programu nauki tenisa. Po upływie dwóch miesięcy, Trener 

doradza jaki sprzętu należy zakupić́ zgodnie z poziomem zaawansowania 

oraz wieku Uczestnika.  

 

7.Punktualność  

Bardzo ważne jest, by zajęcia odbywały się̨ punktualnie, więc prosimy  

o przybycie na 10 minut przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć́, mając na 

uwadze przygotowanie się̨ do zajęć́ oraz wspólną i punktualną część́ wstępną̨ 

treningu-rozgrzewkę̨.  

8.Obecność rodziców podczas zajęć́  



Ze względu na swobodę̨ w zachowaniu dziecka, budowanie autorytetu trenera 

oraz dyscyplinę̨ podczas zajęć́, prosimy rodziców, aby ograniczyli swoją 

obecność́ na treningu do niezbędnego minimum. Zapraszamy do naszej 

kawiarenki.  

9.Obowiązki stron  

1. Organizator zobowiązuje się̨ do dołożenia należytej staranności w realizacji 

procesu nauczania poprzez zapewnienie:  

-realizacji nauki gry w tenisa ziemnego, 

-doskonalenie rozwiązań́ techniczno - taktycznych podczas gry w tenisa 

ziemnego, 

-kadry trenerskiej posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

-warunków lokalowych wraz z właściwym wyposażeniem 

 

2. Uczestnik zobowiązuje się̨ do: 

 

-Uregulowania płatności za świadczoną̨ usługę w wyznaczonym terminie. 

-Zapewnienia systematycznego uczęszczania Dziecka na kurs. 

-Uczestniczenia, na polecenie Organizatora, razem z Dzieckiem w zajęciach  

w przypadku młodszych, mniej samodzielnych dzieci. 

-Powiadamiania Organizatora o każdej nieobecności Dziecka na zajęciach na 

12h przed planowanymi zajęciami, natomiast w przypadku nagłej sytuacji 

najpóźniej w dniu zajęć́ do godziny 9:00, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, wysyłając wiadomość́ @, na adres 

recepcja@lesznotenisklub.pl 

-Informowania trenera prowadzącego zajęcia i Organizatora o wszelkich 

pojawiających się̨ trudnościach. 

-Przestrzegania porządku w lokalu Organizatora, dbania o sprzętu  

i wyposażenie, 

- stosowanie się̨ do Regulaminu Organizatora. 

-Wyposażenie Dziecka w odpowiedni strój sportowy zapewniający komfort 

ruchów oraz swobodne poruszanie się̨ po korcie tenisowym.  

 

 

10.Opłaty za zajęcia  

Zajęcia w ramach Akademii Tenisowej w „Leszno Tenis Klub” opiekun 

Uczestnika opłaca za miesiąc z góry lub za cały sezon. 

Wszystkie szczegóły opłat znajdują̨ się̨ w umowie o świadczenie usług  

w ramach Akademii Tenisowej.  

Opłata za miesiąc z góry dotyczy całego miesiąca z uwzględnieniem Świąt i 

dni ustawowo wolnych od pracy. 



Umowa między uczestnikiem a organizatorem zawierana jest na sezon- 

miesiące od września do czerwca.  

Uczestnikowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty  

w wysokości dwóch miesięcznych opłat w przypadku natychmiastowego 

zerwania umowy przez opiekuna uczestnika.  

Opłata za miesiąc kolejny przypada do 15 dnia każdego miesiąca. 

Rozpoczynając sezon z miesiącem wrzesień́ Opiekun Uczestnika kursu 

zobligowany zostaje do opłacenia zajęć́ w miesiącu wrześniu składką 

proporcjonalną do ilości zajęć́ w tym miesiącu oraz do uregulowania pełnej 

składki za kolejny miesiąc zajęć́. 

Brak płatności jakiejkolwiek raty w terminie skutkuje wezwaniem Uczestnika 

do uregulowania zaległej płatności w trybie natychmiastowym wynoszącym do 

3 dni. Brak zaległej wpłaty skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników 

kursu, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie 

natychmiastowym. Dziecko nie zostaje wpuszczone na zajęcia Akademii.  

Opiekun uczestnika ma możliwość́ opłacenia składki w recepcji klubu przy  

ul. Strzeleckiej 7 lub przy ul. Św. Józefa 5 oraz za pośrednictwem usługi 

Przelewy24 po zalogowaniu się̨ w panelu klienta systemu E-fitness. Do panelu 

klienta logujemy się̨ poprzez prywatny adres @ podany w umowie, wpisując 

go jako login, hasło zostaje wygenerowane automatycznie i przychodzi na 

wcześniej wspomniany adres  

@.   

W razie pytań́ i komplikacji prosimy o kontakt z recepcją klubu.  

Wszelkie powiadomienia, w szczególności dotyczące rozliczenia kosztów 

kursu, informacji na temat organizacji zajęć́, obozów, turniejów, będą̨ 

sporządzane niezwłocznie w formie pisemnej i przesyłane Uczestnikowi na 

wskazany adres e-mail.  

 

 

11.Rozwiązanie umowy  

1.    Organizator ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym oraz skreślenie Dziecka z listy uczestników kursu  

w przypadku, gdy:  

1.    a)  Uczestnik kursu nie wywiązał się̨ z obowiązku 

dokonywania opłat za kurs w wysokości i terminie wskazanym 

w pkt 10 Opłaty za zajęcia, 

2.    b)  doszło do zniszczenia wyposażenia Organizatora, sprzętu 

lub innego mienia Organizatora,  



3.    c)  wpływają̨ skargi innych uczestników kursu i ich 

przedstawicieli, co do zachowania Dziecka, zakłócającego 

porządek na terenie Organizatora, a zwłaszcza zachowania 

utrudniającego odbywanie zajęć́,  

4.    d)  Uczestnik nie poinformuje o 4 nieobecnościach Dziecka na 

zajęciach.  

2.    O rozwiązaniu umowy i skreśleniu Dziecka z listy uczestników kursu, 

Organizator niezwłocznie powiadamia Opiekuna Uczestnika, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

12.Rezygnacja z kursu  

1.    Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym czasie.  

2.    Rezygnacja może nastąpić́ jedynie na mocy pisemnego 

oświadczenia Uczestnika złożonego na ręce Organizatora bądź́ 

pracownika Klubu Tenisowego lub przesłanego pocztą elektroniczną 

na adres: recepcja@kortystadion.pl z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

3. Uczestnik zobowiązuję się̨, iż̇ w przypadku rezygnacji z kursu, 

ureguluje należne Organizatorowi opłaty obliczone zgodnie  

z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

4.    Uczestnik zobowiązuję się̨, iż̇ w przypadku rozwiązania umowy przez 

Organizatora zgodnie z pkt 11 Rozwiązanie umowy, uiści należne 

Organizatorowi opłaty obliczone  

zgodnie z cennikiem będącym załącznikiem do umowy nr 2.  

5.    Organizator zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych,  

w przypadku nieterminowego uiszczenia przez Uczestnika jakichkolwiek 

opłat z tytułu niniejszej umowy.  

 

 

13.Zmiany w terminach zajęć́  

1.   Organizator ma prawo odwołać́ zajęcia. Odwołane zajęcia 

zostaną̨ przeprowadzone w innym terminie wyznaczonym przez 

Organizatora. W przypadku odwołania zajęć́ przez Organizatora, 

uczestnictwo Dziecka w odrabianych zajęciach wolne jest od 

dodatkowych opłat.  

14.Zmiana danych  

1.   Uczestnik oświadcza, iż̇ wszystkie podane w niniejszej umowie 

dane osobowe są̨ zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się̨ do 

bezzwłocznego poinformowania Organizatora o każdej ich 

zmianie, nie później niż̇ w terminie 7 dni od zaistnienia tejże 

zmiany.  



2.   W przypadku niedopełnienia przez Opiekuna Uczestnika 

niniejszego obowiązku, korespondencję wysłaną na 

dotychczasowy wskazany adres uważa się̨ za doręczoną.  

15.Oświadczenie Uczestnika  

Uczestnik oświadcza, że Dziecko/Dzieci posiada/ją aktualną zgodę̨ lekarza 

sportowego na uczestnictwo w zajęciach tenisa ziemnego. Brak zgody lekarza 

sportowego nie uniemożliwia uczestniczenia Dziecka w zajęciach, jednakże 

Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.  

16.Zniżki/rabaty  

Organizator zobowiązuję się̨ do przyznania 10% rabatu w przypadku opłaty  

z góry za cały rok oraz zapisania się̨ na kurs przez obojga rodzeństwa. Rabat 

10% przypada na drugie dziecko.  

17.Oświadczenie Zamawiającego  

1. Uczestnik wyraża zgodę̨ na rejestrowanie wizerunku Uczestnika 

podczas zajęć́, konkursów i uroczystości organizowanych przez 

Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć́ oraz materiałów wideo na stronie internetowej, 

portalach społecznościowych,  

w kronice, na tablicach ściennych i folderach sporządzonych  

w celu informacji i promocji Akademii Tenisa w „Leszno Tenis 

Klub”.  

2. Uczestnik wyraża zgodę̨ na przesłanie danych osobowych 

Uczestnika do Polskiego Związku Tenisowego w celu wystawienia 

licencji zawodnika. Tym samym zobowiązuję się̨ do 

zarejestrowania Uczestnik w programie Tenis10. Potwierdzenia 

rejestracji dokonuje Zamawiający po przesłaniu przez Polski 

Związek Tenisowy na adres e-mail podany  

w umowie, loginu i hasła przypisanego Uczestnikowi.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają̨ formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

4. Ewentualne spory powstałe w związku lub na tle realizacji Umowy, 

Strony poddają̨ pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego w 

Lesznie.  

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie 

mają przepisy właściwych ustaw oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

18.Załączniki do umowy:  

Załączniki do umowy stanowią̨ integralną jej część́. 

Umowę̨ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.  

Załącznik nr 1 – REGULAMIN ORGANIZATORA 



Załącznik nr 2 – CENNIK ORGANIZATORA 

Załącznik nr 3 – POLITYKA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH  

Uczestnik poinformowany o dobrowolności niniejszego oświadczenia, wyraża 

zgodę̨ na: 

- przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz jego partnerów, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  

( Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), a także wykorzystaniu ich do celów statystycznych, naukowych  

i marketingowych. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych 

osobowych w przyszłości o ile nie zmieni się̨ cel przetwarzania.   

Tak, wyrażam zgodę̨. ……………………………………………. 

                                      (data i podpis) 

- otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z Ustawa  

o świadczeniu Usług drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (dz. U. 2002  

nr 144 poz. 1204).  

Podpisanie umowy przez OPIEKUNA UCZESTNIKA jest równoznaczne  

z wyrażeniem wszystkich zgód wymaganych przez ORGANIZATORA.  

ORGANIZATOREM W NINIEJSZYM REGULAMINIE NAZYWAMY FIRMĘ NTNS 

Sp. z o.o. Miśnieńska 29 64-100 Leszno NIP: 6972337641  

Numer rachunku bankowego: 95 1140 2004 0000 3202 7972 5312  

  

OPIEKUNEM UCZESTNIKA NAZYWAMY W NINIEJSZYM REGULAMINIE 

PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO  

W ZAJĘCIACH.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Uczestnik jest świadomy, że ma możliwość́ 

dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz 

zażądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na szczególną̨ sytuację 

oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie 

uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność́ przetwarzania przed jej 

wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie 

będą̨ przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają̨ profilowaniu tj. 

automatycznemu podejmowaniu decyzji. Administratorem danych osobowych 

jest Organizator-Korty Leszno S.C.  

.............................................................. Data i podpis Uczestnika/opiekuna  

  

 


