Regulamin zajęć grupowych dla dorosłych
w Parku Tenisowym Tarnowo Podgórne
1. Klient ma obowiązek stawić się przed rozpoczęciem treningu w Recepcji Parku Tenisowego
Tarnowo (PTT) celem zgłoszenia swojej obecności. W przypadku nieobecności lub rezygnacji z
treningów prosimy o mailowe powiadomienie Recepcji Parku możliwie jak najszybciej.
2. Zajęcia grupowe dla dorosłych odbywają się od września do czerwca.
3. W przypadku gdy w miesiącu odbywają się 3, 4 lub 5 zajęć opłata abonamentowa pozostaje
bez zmian. Natomiast w sytuacji, gdy w miesiącu obywają się 2 zajęcia, opłata za ten miesiąc
wynosi 50 % wartości abonamentu.
4. Jednorazowe nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwolnienia z opłaty
miesięcznej, czy też jej zmniejszenia.
5. Każdy uczestnik ma prawo do odrobienia max. 1 nieobecności w miesiącu. Odrabianie
treningów odbywa się w przedostatni lub ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 21:00. Swój
udział należy zgłosić wcześniej w Recepcji Klubu. Odrobić zajęcia można w miesiącu,
w którym nastąpiła nieobecność lub w następnym miesiącu.
6. Treningi, które nie odbędą się z powodu leżącego po stronie Parku Tenisowego zostaną
przeprowadzone w terminie późniejszym wspólnie uzgodnionym z trenerem.
7. W zajęciach grupowych udział bierze maksymalnie 5 uczestników. W przypadku zmniejszenia
się liczby osób w grupie do 3, PTT w ciągu miesiąca od daty zdekompletowania grupy,
podejmuje działania mające na celu jej uzupełnienie i nie wiąże się to ze zmianą ceny dla
stałych uczestników grupy.
W przypadku, gdy w ciągu miesiąca PTT nie znajdzie osoby uzupełniającej grupę następuje :
a. rozwiązanie grupy
b. utrzymanie grupy, jednakże za zgodą uczestników następuje wzrost ceny adekwatnie
do cennika treningów.
8. W przypadku zmniejszenia się liczby osób w grupie do 2, zastosowanie ma punkt 7a lub 7b
regulaminu od następnego miesiąca.
9. W przypadku dłuższej nieobecności uczestnika grupy (od 3 tygodni do 2 miesięcy) istnieje
możliwość zawieszenia zajęć po uprzednim mailowym powiadomieniu recepcji. Zawieszenie
zajęć oznacza zachowanie miejsca w grupie przy opłacie 30% wartości abonamentu
miesięcznego. W tej sytuacji płatność pozostałych członków grupy nie ulega zmianie. Jeżeli
nieobecność wydłuży się ponad 2 miesiące zastosowanie ma punkt 7a lub 7b regulaminu.
10. W razie rezygnacji z zajęć, za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja obowiązuje pełna opłata
miesięczna. Prosimy o zgłaszanie mailowe rezygnacji przed rozpoczęciem się nowego
miesiąca. Brak zgłoszenia rezygnacji jest równoznaczny z kontynuacją treningów i wymagana
jest opłata za zajęcia.
11. Płatność za zajęcia odbywa się na pierwszym treningu w miesiącu, a ostateczny termin
płatności za zajęcia upływa 10. dnia każdego miesiąca. Płatność należy uregulować w Recepcji
lub przelewem na konto Parku 50 1090 1362 0000 0001 4300 4830 (z dopiskiem „imię i
nazwisko + miesiąc”).
12. W przypadku nieodnotowania należności do 15. dnia miesiąca, przystąpimy do procedury
windykacyjnej, która może zakończyć się wstrzymaniem udziału w zajęciach.
13. Uczestnictwo w zajęciach grupowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

