
Regulamin „Maraton rakietowy” 

 
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 wieku 6-19 lat.  

4. Opiekun prawny zapisuje dziecko do odpowiedniej grupy wiekowej poprzez formularz 
zgłoszeniowy. Dziecko może zostać przepisane do innej grupy wiekowej po konsultacji z 
trenerem Okęcie Tennis Club lub sugestii trenera, z którym dziecko trenuje w ciągu roku 
szkolnego. 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator potwierdza drogą mailową dostępność miejsca w 
grupie. Miejsce w grupie zostaje zarezerwowane po wpłaceniu przez opiekuna pełnej kwoty za 
zajęcia, na które zapisane zostaje dziecko. 

6. Wpłatę należy zrealizować w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia dostępności 
miejsca w grupie. W przypadku niedotrzymania określonego w regulaminie terminu miejsce 
zostaje zwolnione i zaproponowane osobie z listy rezerwowej. 

7. W przypadku odwołania zajęć Organizator poinformuje o tym fakcie opiekunów uczestników 
zajęć, drogą mailową, 48 godzin przed planowanymi zajęciami. Wpłacone środki finansowe mogą 
zostać przeniesione na poczet kolejnych zajęć (w ramach dostępności miejsc) lub zwrócone na 
wskazane przez klienta konto. 

9. W przypadku nie stawienia się na zajęcia lub odwołania obecności na zajęciach później niż 72 
godziny przed zaplanowanymi zajęciami, wpłacone środki finansowe nie podlegają zwrotowi. 

10. 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.  

11. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy. Na korty nie można wchodzić w obuwiu do piłki 
nożnej (tzw. korki). Na kortach do squasha obowiązuje obuwie typu non-marking. 

12. Okęcie Tennis Club ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników jedynie 
podczas godzin treningowych według harmonogramu w godzinach 9:30-14:00. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników przed oraz po zajęciach. 

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

14. Organizator ma prawo odwołać zajęcia w przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby 
osób. 

http://www.otclub.pl/aktualnosci

