
JAWOROWY KLUB SPORTOWY 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
 
 
 

Organizatorem zajęć tenisowych jest Jaworowy Klub Sportowy. Zajęcia odbywają się na terenie hali 
tenisowe lub kortów ziemnych znajdujących się w Suchym Dworze przy ul. Szkolnej 34.   
Biuro Klubu znajduje się w Suchym Dworze przy ul. Sowiej 1.  

I. Uczestnictwo w zajęciach 

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem niniejszego 
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Jaworowy Klub 
Sportowy w celach związanych z realizacją uczestnictwa w zajęciach, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926). 

2. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby, zgodnie z wypełnioną Deklaracją uczestnictwa, której wzór 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

3. Deklarację członkowską udostępnia Klub. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć przed 
rozpoczęciem zajęć. 

4. Klub ma prawo do skreślenia z listy uczestników i zakazać wejścia na zajęcia, osobom zakłócającym 
porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób 
naruszającym Regulamin. 

5. Na korcie lub w hali podczas zajęć rodzice i opiekunowie mogą przebywać na zajęciach tylko za 
zgodą trenera prowadzącego.  

II. Organizacja zajęć 

1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. 
2. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w odpowiednim stroju i obuwiu.  
3. W przypadku niedyspozycji instruktora, Klub ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności 

informowania uczestników o zmianie. W przypadku zaplanowanej nieobecności instruktora, 
uczestnicy informowani są o zaplanowanych zmianach podczas zajęć. 

4. W przypadku małej liczby osób w grupie, Klub ma prawo jednorazowo odwołać zajęcia lub połączyć 
się z inną grupą prowadzoną przez Klub. 

5. Zajęcia odbywają się w grupach 4-8 osobowych (w zależności od wieku i poziomu zaawansowania).  

IV. Bezpieczeństwo 

1. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora. 
2. Zabrania się wnoszenia posiłków oraz gorących napojów. 
3. Osoby przebywające na korcie lub w hali zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i 

przeciwpożarowych według odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania 
mienia. 

4. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych. 
5. Na korcie lub w hali obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania 

narkotyków. 
6. Zabrania się wprowadzania na kort lub do hali zwierząt, rowerów oraz przedmiotów, które mogą 

stanowić zagrożenie dla osób przebywających na tym terenie. 

 



V. Płatności 

1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły miesięczną opłatę uprawniającą do udziału w 
zajęciach. 

2. Miesięczną opłatę należy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy 
Klubu prowadzony w Banku………………………………., w aktualnej kwocie ustalonej przez Klub, z 
określeniem jako tytuł przelewu : imię i nazwisko dziecka + miesiąc. 

3. W sytuacji, w której  zajęcia nie odbyły się z winy Klubu, wniesione opłaty uczestnik może 
wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone. 
 
VI. Rezygnacja z zajęć 

Uczestnik, który zamierza zrezygnować z zajęć, powinien złożyć do Klubu pisemne oświadczenie o 
rezygnacji, które jest skuteczne po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uczestnik oświadczył o rezygnacji. 

VII. Postanowienia ogólne 

1. Uczestnicy będą każdorazowo informowani o zmianach w Regulaminie.  
2. W celach promocyjnych Stowarzyszenia, możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których 

bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej zgody uczestnika. 
3. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w danym 

czasie. W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić wniosek do członka Zarządu Klubu osobiście 
lub wysyłając e-mail. 

4. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów 
Regulaminu istnieje możliwość odstępstwa od postanowień Regulaminu na wniosek uczestnika, 
który skontaktuje się z Zarządem Klubu. 

 

 

 

 

 

 

 


