
Regulamin „Tenisowa Ekipa Klasowa” 

1. Organizatorem zajęć jest Okęcie Tennis Club Marzena Pryzmont (ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa,  NIP: 
5213446633). 

2. Zapisy na zajęcia prowadzone są wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej (www.otclub.pl/
aktualnosci) 

3. W zajęciach udział mogą brać dzieci i młodzież w grupach 4 lub 5 osobowych w wieku 4-19 lat.  

4. Każda grupa wyznacza jedną osobę reprezentującą grupę do kontaktu z Organizatorem (pełnoletniego rodzica 
lub opiekuna prawnego jednego z uczestników) 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia grupy Organizator potwierdza drogą mailową dostępność terminów zajęć. Termin 
treningu dla grupy zostaje zarezerwowany po wpłaceniu przez wszystkich uczestników pełnej kwoty za semestr. 

6. Wpłatę należy zrealizować w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia dostępności terminu dla grupy, jednak nie 
później niż 24h przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. W przypadku niedotrzymania określonego w regulaminie 
terminu miejsce zostaje udostępnione pozostałym klubowiczom. 

7. Zajęcia odbywają się w cyklicznym cotygodniowym rozkładzie zajęć według kalendarza dostępnego na stronie 
www.otclub.pl., uwzględniającego dni wolne od zajęć  

8. Potwierdzenie uczestnictwa w kolejnym semestrze zajęć oraz zapłaty należy dokonać najpóźniej do 18 stycznia 
2021r.  

9. Czas trwania zajęć: 

• semestr zimowy: 1 września 2020 - 18 stycznia 2021 

• semestr letni: 1 lutego 2021 - 25 czerwca 2021 

10. Koszt: 

• rozpoczęcie zajęć od 1 września: 720zł/semestr/osoba 

• rozpoczęcie zajęć od 1 października: 600zł/semestr/osoba 

• rozpoczęcie zajęć od 1 lutego: 720zł/semestr/osoba 

• rozpoczęcie zajęć od 1 marca: 600zł/semestr/osoba 

11. W przypadku niestawienia się na zajęcia jednej lub wielu osób z grupy wpłacone środki finansowe nie podlegają 
zwrotowi oraz nie ma możliwości odrobienia zajęć w innej grupie. 

12. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się 
zajęcia oraz zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w obiekcie. Organizator ma prawo nie przyjąć na zajęcia lub 
z nich wyprosić uczestnika, który tego regulaminu nie przestrzega bez konieczności zwrotu za nie opłaty.  

13. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy. Na korty nie można wchodzić w obuwiu do piłki nożnej (tzw. korki). 

14. Każdy z uczestników grupy ( 4 lub 5 osób )  w dniu pierwszych zajęć w semestrze zimowym ma możliwość 
zakupu rakietę tenisową marki Babolat, w dobranym przez trenera rozmiarze, za 1zł. Zakupiony towar nie podlega 
zwrotowi, oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. 

15. Okęcie Tennis Club ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników jedynie podczas godzin 
treningowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników przed oraz po zajęciach. 

16. Organizator na czas trwania zajęć zapewnia sprzęt tenisowy (rakiety, piłki) niezbędny do ich przeprowadzenia. 

17. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. zamknięcie obiektu nakazane rozporządzeniem lub odgórnych 
ograniczeń związanych z pandemią COVID-19) wpłacone, a niewykorzystane środki pozostaną do wykorzystania 
przez każdego uczestnika na udostępnienie kortów lub Akademię Tenisa OTC w ciągu roku od terminu 
wprowadzenia obostrzeń. 
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