
Regulamin tenisowych grup szkoleniowych 
 

1. Organizatorem szkółek tenisowych jest Klub Sportowy Spektrum Sportu 

2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są od września do czerwca, w dni wskazane w harmonogramie zajęć, który jest 

dostępny do wglądu w Recepcji klubu oraz na stronie internetowej spektrumsportu.pl 

3. W czasie zajęć Organizator zapewnia profesjonalną opiekę trenerską, sprzęt oraz infrastrukturę sportową. 

4. Zajęcia rozpoczynają się o pełnej godzinie i odbywają się w grupach min.3 osobowych. W przypadku gdy liczebność grupy 

spadnie poniżej ilości minimalnej Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zajęć danej grupy, lub po wcześniejszym 

uzgodnieniu z prawnymi opiekunami dzieci - przeniesienia ich do innej grupy. 

5. Podczas zajęć Uczestnik powinien mieć ze sobą napój, oraz odpowiedni do pory roku strój sportowy: 

- podczas sezonu zimowego trwającego od 01.10 do 30.04 na strój sportowy składają się: buty sportowe, długie spodnie 

dresowe, ciepła bluza dresowa, 

- podczas sezonu letniego trwającego od 01.05 do 30.09 strój sportowy powinien być dostosowany do warunków 

atmosferycznych. 

6. Brak odpowiedniego stroju może skutkować niedopuszczeniem Uczestnika do zajęć, za które nie przysługuje zwrot 

pieniędzy. 

7. Klub Sportowy Spektrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na kortach 

tenisowych oraz w szatniach na czas trwania zajęć. Rzeczy znalezione przetrzymywane są w „rzeczach znalezionych” przy 

recepcji klubu. 

8. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na boiskach sportowych tylko za zgodą prowadzącego zajęcia. 

9. Opłaty z tytułu uczestnictwa w szkółce tenisowej są rozliczane według cennika 

szkółek tenisowych i mogą być regulowane w następujący sposób: 

- miesięcznie – zgodnie z cennikiem opłat     - semestralnie – zgodnie z cennikiem opłat  

10. Opłatę za zajęcia należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca, w którym dziecko uczestniczy w zajęciach, metodą 

płatności wskazanej  w regulaminie, na konto bankowe nr: 47 1750 0012 0000 0000 4002 9508 (tytułem: Imię i Nazwisko 

dziecka, jeżeli korzystają państwo z rabatu prosimy o dodatkowe wpisanie:  

- fit profit lub OKsystem w tytule),  lub - rodzeństwo 

11. Rabat z tytułu posiadanych kart: fit profit, OKsystem jest odliczany od kwoty do zapłaty o -15zł za zajęcia. Jeżeli karta nie 

została odbita przed zajęciami dziecka w dniu treningowym, wtedy przy kolejnych zajęciach następuje obowiązek zapłaty w 

kwocie 15 zł w recepcji klubu 

12. Opłatę za pierwszy miesiąc zajęć należy wnieść najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia. 

13. W przypadku wystąpienia 2 tygodniowego opóźnienia w zapłacie, Organizator zastrzega sobie prawo do nie 

wpuszczenia dziecka na zajęcia. 

14. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie upoważnia do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej lub semestralnej bądź 

zwrotu należności z tytułu tej nieobecności. 

15. Istnieje możliwość odwołania zajęć oraz ich późniejszego odrobienia. O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach 

należy poinformować najpóźniej do godziny 10.00 w dniu w którym odbywają się zajęcia (dotyczy zajęć pon-pt) oraz do 

godziny 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia (dotyczy zajęć sob-ndz.). W przypadku przekroczenia tego terminu odrobienie 

zajęć jest niemożliwe - zajęcia przepadają. 

16. Odrabianie zajęć jest możliwe w ciągu 4 tygodni treningowych po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca w danej 

grupie za pośrednictwem recepcji klubu Spektrum Sportu. Zajęcia z miesiąca czerwca można odrabiać w miesiącu wrześniu. 

17 W przypadku choroby uczestnika zajęć, co najmniej 2 tygodnie, istnieje możliwość odrobienia zajęć po przedstawieniu 

zaświadczenia lekarskiego o przebytej chorobie, w ciągu 8 tygodni treningowych. 

18. W Grupach Sportowych oraz Grupie PRO nie ma możliwości odrabiania zajęć. 

19. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Organizatora, proporcjonalnie do kwoty miesięcznej w 

stosunku do ilości zajęć w danym miesiącu. 

20. Szkolenie nie może zostać zawieszone. 

21. Szkolenie może zostać przerwane przez każdą ze stron poprzez złożenie wypowiedzenia umowy przy zachowaniu 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

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

23. Wszelkie zmiany danych (np. adres, dane kontaktowe) powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Organizatorowi. 

24. Przystąpienie do Szkolenia równa się z akceptacją niniejszego regulaminu. 

25. Prawny opiekun dziecka zobowiązany jest podpisać pisemne oświadczenia dotyczące danych osobowych dziecka, stanu 

zdrowia dziecka i zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Spektrum Sportu. 

Oświadczam że zapoznałam/-em się z niniejszym regulaminem i akceptuję jego treść  

 

………………………………………………… 

Data i Podpis 



 

RODO 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FASTOS  SP. Z.O.O  z siedzibą w 02-496 Warszawie  przy ul. Orłów 

Piastowskich 60A,  

2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń 
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski  
• związanych z celami marketingowymi klubu Sportowego Spektrum Sportu 
•związanych z organizacją zajęć sportowych w klubie Spektrum Sportu 

 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

• czasu obowiązywania umowy,  

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana 

dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana  zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

 

Oświadczam że zapoznałam/-em się z informacją RODO i akceptuję jego treść  

 

………………………………………………… 

Data i Podpis 

 


