
Organizator
1. Organizatorem Szkoły Tenisa  KampinoSport 

jest KampinoSport Sp. z o.o. z siedzibą w 
Starych Babicach, 05-082, ul. Izabelińska 79 
(www.kampinosport.pl).

2. Zajęcia prowadzone są w na kortach   
KampinoSport – całoroczne hale tenisowe  
ze sztuczną nawierzchnią.

 Zajęcia
3. Szkółka tenisowa jest prowadzona dla dzieci 

w wieku od 4 roku życia, dla młodzieży oraz 
dorosłych w formie zajęć indywidualnych lub  
w grupach (2-os. oraz 4-6 osobowych).

4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowa-
nia porządku, przestrzegania zasad obowiązu-
jących na obiekcie oraz wykonywania poleceń 
prowadzącego zajęcia.

5. Zajęcia trwają 55 minut (godzina zajęć zawiera 
czas niezbędny na przygotowanie, rozgrzewkę 
i czynności porządkowe po zakończonej grze).

6. Szkółki tenisowe dla dzieci i młodzieży są 
prowadzone od września do czerwca   
(10 miesięcy). 

7. W razie zdekompletowania grupy   
KampinoSport zastrzega sobie prawo do 
zmian organizacyjnych (grupy, terminy, ceny)

8. Organizator ma prawo do zmiany trenera 
prowadzącego zajęcia i nie stanowi to  
zmiany warunków Umowy. 

9. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy 
zajęcia nie odbywają się.

10. W trakcie zajęć organizowanych przez  
KampinoSport mogą być wykonywane zdjęcia 
lub nagrywany materiał audio-wideo służące 
w celach marketingowych KampinoSport. 
Materiał ten służy wyłącznie celom marketin-
gowym bez podawania danych osobowych 
osób znajdujących się w takich materiałach. 
Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże 
się z automatyczną zgodą na nieodpłatne 
wykorzystanie takiego wizerunku. Jeżeli oso-
ba na zdjęciach i/lub jej opiekun prawny nie 
wyraża zgody na wykorzystywanie wizerunku 
w powyżej opisanych celach jest proszona o 
pisemną informację.

Kaucja i opłaty za zajęcia grupowe
11. Podstawową jednostką do rozliczeń gier         

w grupach jest godzina zajęć zawierająca 
opłatę za kort i koszt związany z trenerem  
wg aktualnego cennika.

12. W pierwszym miesiącu uczestnictwa   
w grupowych zajęciach pobierana jest  
kaucja w wysokości 280 zł. Kaucja pobierana 
jest jako zabezpieczenie przy rezygnacji. 
Będzie rozliczona w ostatnim miesiącu  
sezonu w czerwcu lub stosownie do  
okresu wypowiedzenia. 

13. Opłaty z tytułu uczestnictwa w grupach  
tenisowych pobierane są z góry   
w 4 częściach:     
     
I część za wrzesień (płatność najpóźniej   
na pierwszych zajęciach)    
II część za październik, listopad, grudzień  
(płatność najpóźniej do pierwszych   
zajęć października)   
III część za styczeń, luty, marzec   
(płatność najpóźniej do pierwszych   
zajęciach stycznia)   
IV część za kwiecień, maj, czerwiec  
(płatność najpóźniej do pierwszych   
zajęciach w kwietniu)  

14. W przypadku rezygnacji z zajęć przed końcem 
szkolenia, Opiekun zobowiązuję się do zapłaty 
za kolejny miesiąc szkolenia, zgodnie z obo-

wiązującym okresem wypowiedzenia. Opłata 
ta będzie rozliczona z wpłaconych środków.

15. Opłaty za zajęcia naliczane są w wysokości 
zależnej od liczby zajęć w okresie rozlicze-
niowym.

16. Opłaty należy dokonać w recepcji Klubu lub 
na konto bankowe nr: 92 8931 0003 0900 
6681 2000 0002 (w tytule prosimy podać 
Imię i nazwisko uczestnika i za jaki okres).

17. Opłata za zajęcia obejmuje rezerwację 
miejsca w grupie dla uczestnika. Ilość miejsc             
w grupie jest ograniczona. 

18. Brak wpłaty za okres rozliczeniowy będzie 
skutkował nie wpuszczeniem dziecka na 
zajęcia.

19. W przypadku nakazu tymczasowego zamknię-
cia obiektów sportowych przez rząd (np. w 
związku z pandemią) lub innej siły wyższej, 
opłata za zajęcia ulega obniżeniu do 50% 
wysokości ceny. Opłata ta jest konieczna  
do utrzymania Klubu.

20. KampinoSport zastrzega sobie możliwość 
zmiany ceny za zajęcia w razie wzrostu 
uzasadnionych kosztów utrzymania Klubu w 
tym np.: podwyższenia kosztów związanych 
z dostawą mediów (prąd, gaz), nałożenia 
kolejnych opłat na firmę przez rząd, wzrostu 
opłat ZUS lub wynagrodzeń kadry trenerskiej 
itp. O planowanej zmianie opłat KampinoSport 
powiadomi Rodziców / Opiekunów z jedno-
miesięcznym wyprzedzeniem.

Odrabianie zajęć
21. Warunkami  odrobienia zajęć jest zgłoszenie 

nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 
18:00 dnia poprzedzającego zajęcia oraz 
dokonywanie terminowych wpłat za szkolenie. 
Informacje na temat nieobecności dziecka  
w zajęciach należy przekazywać wyłącznie  
w formie pisemnej SMS nr: 606 122 322 lub  
534 349 534 lub e-mail: tenis@kampino-
sport.pl 

22. Brak regularnych i terminowych wpłat za 
zajęcia będzie skutkował wstrzymaniem możli-
wości odrabiania zajęć przez cały semestr.

23. Nieobecność na zajęciach grupowych nie  
upoważnia uczestnika zajęć do odliczenia 
kwoty za dane zajęcia. 

24. Istnieje możliwość odrobienia zajęć wraz   
z inną grupą w innym terminie, według  
wskazań organizatora. 

25. Odrabianie zajęć w sezonie odbywa się   
od września do czerwca.

26. Odrobienie zajęć musi nastąpić w ciągu   
30 dni od ich odwołania. Nie dotyczy zajęć  
w czerwcu. Nieobecności czerwcowe  
muszą być odrobione wyłącznie w czerwcu  
w miarę dostępnych terminów. 

27. Nieodrobione zajęcia nie przechodzą na 
kolejny sezon.

28. Nieodwołanie udziału w zajęciach ww. 
terminie lub niestawienie się na umówione 
odrabianie oznacza, że zajęcia się odbyły  
i uczestnik ma obowiązek opłacić je w 100%.

29. W przypadku odwołania zajęć przez Organi-
zatora lub z przyczyn wynikających z działania 
sił wyższych, zajęcia zostaną odrobione   
w najbliższym ustalonym terminie.

Przygotowanie do zajęć
30. Obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia na 

czyste sportowe przed wejściem na kort.
31. Obowiązuje zakaz wchodzenia na korty   

w butach prosto z dworu, butach z mączką 
oraz butach innych niż sportowe.

32. Niezastosowanie się do tego wymogu będzie 
skutkować naliczeniem do faktury opłaty za 
serwis sprzątający wynoszący 20,00 zł/osoba 
za każde wejście na kort.

33. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy  
(tenisowy) dostosowany do pory roku.

34. Uczestnicy powinni mieć wodę do picia.
35. Długie włosy powinny być upięte.

Sprzęt
36. W przypadku gdy Uczestnik nie posiada  

własnej rakiety tenisowej w początkowym 
okresie nauki KampinoSport zapewnia sprzęt 
niezbędny do realizacji programu nauki tenisa. 

37. Organizator może doradzić jaki sprzęt  
należy zakupić zgodnie z poziomem  
zaawansowania oraz wieku Uczestnika. 

38. W przypadku złamania wypożyczonej  
rakiety gracz (lub jego opiekun) jest zobowią-
zany do zapłaty 50% ceny detalicznej nowego 
sprzętu. 

39. W przypadku uszkodzenia naciągu   
w wypożyczonej rakiecie, gracz pokrywa 
całkowite koszty wymiany naciągu   
- wg obowiązujacego cennika.

Obecność rodziców podczas zajęć 
40. Ze względu na swobodę w zachowaniu dzieci, 

budowanie autorytetu trenera oraz dyscyplinę 
na treningu, prosimy rodziców, aby podczas 
zajęć, pozostali w holu.                                              

41. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać 
na korcie tenisowym tylko za zgodą trenera 
prowadzącego zajęcia.

Bezpieczeństwo
42. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obo-

wiązek poinformowania pisemnie o wszelkich 
przeciwwskazaniach zdrowotnych lub innych 
mający wpływ na udział dziecka zajęciach 
sportowych.

43. W przypadku nie poinformowania Organiza-
tora o takim stanie rzeczy, jest on zwolniony 
ze wszelkiej odpowiedzialności za powstanie 
jakiejkolwiek szkody powstałej u dziecka, 
które ma stwierdzone przeciwwskazania do 
uprawiania sportów a w szczególności tenisa 
ziemnego. 

44. Niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają na 
zajęcia i są odbierani pod opieką rodziców lub 
opiekunów prawnych.

45. KampinoSport nie ponosi odpowiedzialności 
za niezawinione przez siebie wypadki  na 
terenie obiektu oraz za rzeczy pozostawione 
bez opieki.

Rezygnacja z zajęć 
46. Z udziału w szkółce tenisowej KampinoSport 

można zrezygnować w trakcie jej trwania.
47. Obowiązuje jednomiesięczny okres 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
następnego miesiąca. Rezygnacja   
wymaga formy pisemnej na adres e-mail:  
tenis@kampinosport.pl

48. W okresie wypowiedzenia należy uiszczać 
opłatę za zajęcia w danym miesiącu.   
Dotyczy to także sytuacji kiedy uczestnik   
nie będzie brał udziału w zajęciach.

49. Ewentualna nadpłata w rozliczeniach,  
po uwzględnieniu okresu wypowiedzenia, 
zostanie zwrócona. 

Regulamin - Szkoła Tenisa KampinoSport

KampinoSport  • ul. Izabelińska 79 • 05-082 Stare Babice • telefon 22 722 90 32 • komórka 606 122 322 • www.kampinosport.pl

Ogólny Regulamin Klubu KampinoSport dostępny jest w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.

Data: ..............................................   Podpis     ..........................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się i w pełni akceptuję niniejszy 
regulamin i cennik usług KampinoSport.
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Data i podpis przyjmującego pracownika KampinoSport 

 .................................................................................................................


