
Postanowienia ogólne
1. Klub gwarantuje prowadzenie treningu przez trenera z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą oraz

zapewnia sprzęt sportowy potrzebny do przeprowadzenia treningu.
2. Trening trwa 55 minut (przy czym rezerwacja kortu trwa 60 minut).
3. W przypadku nieobecności trenera prowadzącego klub zapewnia zastępstwo innego trenera.
4. Treningi grupowe w roku szkolnym 2022/2023 nie odbywają się w następujących dniach: 1-16.09.2022, 1.11.2022,

23.12.2022-1.01.2023, 13-26.2023, 6-11.04.2023, 29.04-3.05.2023, 24.06-31.08.2023

Rezerwacja miejsca w grupie
1. Rodzic/opiekun rezerwuje miejsce w grupie dla dziecka na okres minimum jednego miesiąca.
2. Rezerwacja jest automatycznie przenoszona na kolejny miesiąc, jeżeli nie została odwołana.
3. Rezerwację miejsca w grupie należy odwołać przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca, mailem (

recepcja@tenes.pl ) lub smsem (609 944 020)

Płatności
1. Płatności za zarezerwowane miejsce należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
2. Płatności za miesiące IX 2022 i II 2023 wynoszą 50% opłaty.
3. Opłaty za treningi można dokonać: wpłatą gotówkową w recepcji Klubu, kartą płatniczą w recepcji Klubu lub

przelewem bankowym na konto klubu: 14 1240 1040 1111 0010 6278 4819

Nieobecności
1. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
2. Odrobieniu podlegają tylko nieobecności, które zostały zgłoszone recepcji klubu:

- do godziny 12:00 w dniu treningu (dotyczy treningów odbywających się od poniedziałku do piątku)
- do godziny 8:00 w dniu treningu (dotyczy treningów odbywających się soboty i niedziele)

3. Nieobecność należy zgłosić:
- smsem na numer 609 944 020 lub
- mailem na adres recepcja@tenes.pl

4. Zgłoszoną nieobecność z danego miesiąca można odrobić na zajęciach innej grupy, najpóźniej przed końcem
kolejnego miesiąca. Po tym terminie nie ma możliwości odrobienia nieobecności.

5. Termin odrobienia zajęć należy zawsze ustalić z recepcją klubu.
6. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Klubu mogą zostać odrobione w innym dogodnym dla Uczestnika terminie lub

odliczone od miesięcznej opłaty (według uznania Rodzica/Opiekuna)
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