
Regulamin Letniej Akademii Tenisa OTC dla dorosłych 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem Letniej Akademii OTC dla dorosłych (zwanej dalej „Letnią Akademią”) jest Okęcie Tennis Club Marzena 
Pryzmont z siedzibą w Warszawie przy ul. Radarowej 1, 02-137 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Warunki, na jakich prowadzona jest Letnia Akademia, określa niniejszy Regulamin.  

3. Letnia Akademia odbywa się w wyznaczonych terminach w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2018. 

4. W Letniej Akademii mogą wziąć udział osoby, które zapiszą się do grup szkoleniowych oraz opłacą szkolenie: 

- lipcowe – maksymalnie do 21 czerwca 2018r. 

- sierpniowe – maksymalnie do 26 lipca 2018r. 

6. Promocja prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikiem Letniej Akademii może być osoba, która: 

a) jest aktualnie uczestnikiem Akademii Tenisa OTC dla dorosłych w sezonie 2017/2018;  

b) była w poprzednich latach lub nigdy nie była uczestnikiem Akademii Tenisa OTC;  

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Opłata za miesiąc uczestnictwa w Letniej Akademii wynosi: 

a) 150zł 

- dla uczestników grup którzy potwierdzą chęć kontynuacji oraz opłacą szkolenie w tym samym składzie grupy (minimum 3 
osoby w danej grupie) 

-  dla uczestników grup którzy opłacą z góry dwa miesiące szkolenia (lipiec oraz sierpień) 

b) 200zł 

- dla uczestników którzy dołączą do już istniejących grup  

- dla uczestników którzy opłacą każdy miesiąc szkolenia pojedynczo (lipiec LUB sierpień) 

2. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie www.otclub.pl/letniaakademia lub zgłoszenie na recepcji chęci 
kontynuowania treningów w kolejnym miesiącu (lipiec lub sierpień). 

3. Organizator zastrzega, iż w przypadku braku dostępności trenerów prowadzących możliwe są zastępstwa na cały czas trwania 
Letniej Akademii lub na pojedyncze treningi. 

4. Dopuszcza się sytuację aby wszyscy uczestnicy grupy ustalili wraz z Organizatorem nowy termin treningów w miesiącach 
lipiec oraz sierpień. W tym wypadku nadal obowiązuje ich cena promocyjna 150zł/os. 

5. Istnieje możliwość odrobienia: 

-  jednych zajęć w miesiącu przy szkoleniu jednomiesięcznym.  

- dwóch zajęć przy szkoleniu dwumiesięcznym. Jeżeli uczestnik wie, że będzie nieobecny na nadchodzących zajęciach może 
poinformować o tym Organizatora i odrobić te zajęcia “do przodu”.


