REGULAMIN ZAJĘĆ TENISOWYCH
W SZKOLE TENISA GRZEGORZ SUŁEK
ul. Batalionów Chłopskich 28/2 75-308 Koszalin, NIP 6912028385, REGON
363416512 tel. 732-770-888, e-mail: baltyktennisacademy@gmail.com
1. Organizatorem zajęć tenisowych jest Szkoła Tenisa Grzegorz Sułek (dalej: Szkoła Tenisowa).
2. Zajęcia Szkoły Tenisowej prowadzone są w grupach dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat i odbywają
się od września do czerwca zgodnie z ustalonym we wrześniu planem. Szkoła Tenisowa zastrzega sobie
prawo do zmiany planu zajęć.
3. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad działania SzkołyTenisowej. Zasady w nim zawarte
dotyczą wszystkich uczestników zajęć oraz ich opiekunów prawnych.
4. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania:
- regulaminu Szkoły Tenisowej
- regulaminu obiektu, na którym odbywaj się zajęcia
- zasad etyki gry w tenisa ziemnego
5. Na zajęcia dzieci należy przyprowadzać punktualnie i przekazywać dziecko trenerowi.
6. Wszystkie sprawy organizacyjno-szkoleniowe należy załatwiać bezpośrednio u trenera.
7. Trenerzy nie udzielaj informacji w czasie trwania zajęć.
8. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać na zajęciach tylko za zgodą trenera prowadzącego
9. Czas trwania jednego treningu wynosi 55 min.
10. Zajęcia odbywają się w grupach 4-8 osobowych (w zależności od wieku i poziomu zaawansowania).
11. Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe dostosowane do gry w tenisa ziemnego
12. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posprzątania kortu i zebrania sprzętu sportowego po
zakończonych zajęciach.
13. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika na zajęciach, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
14. Opłatę za zajęcia tenisowe należy wnieść do 10- go każdego miesiąca z góry, zgodnie z
obowiązującym planem cenowym, na konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 29 1050 1559 1000 0092 2064 4257
SZKOŁA TENISA GRZEGORZ SUŁEK
UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 28/2, 75-308 KOSZALIN
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka
udział w zajęciach tenisowych miesiąc/rok.
15. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach należy zgłosić najpóźniej 8 h przed planowanym treningiem
u prowadzącego (SMS). W przypadku niezgłoszenia, zostanie naliczona standardowa opłata za trening.
16. W przypadku braku opłaty do 10- go danego miesiąca rodzic/opiekun otrzyma przypomnienie (SMS)
o wniesieniu opłaty w ciągu 7 dni, brak opłaty po upływie 7-dniowego terminu będzie skutkował
zawieszeniem dziecka w zajęciach.
17. Miesięczna opłata za udział w zajęciach jest opłatą stałą i nie podlega obniżeniu w przypadku
nieobecności na zajęciach. Uczestnicy Szkoły Tenisowej maj możliwość odrobienia zajęć w dowolnym
dniu treningowym zgodnie z planem zajęć. Po uprzednim zgłoszeniu tego prowadzącemu (SMS).
18. Plan cenowy - udział w zajęciach tenisowych (cztery tygodnie w miesiącu) (patrz na stronie:
www.koszalin-tenis. pl/plan-cenowy).
19. Jeżeli w danym miesiącu przypadają dni wolne, opłata zostanie pomniejszona o brakujące zaj cia.
20. Jeżeli w danym miesiącu przypadają zajęcia w piątym tygodniu, opłata będzie wyższa o ilość
dodatkowych zajęć.
21. Rezygnację z zajęć w kolejnym miesicu należy zgłosi u prowadzącego najpóźniej 7 dni przed
rozpoczęciem tego miesiąca.
22. Uczestnictwo w zajęciach i podpisanie niniejszego regulaminu oraz oświadczenia poniżej, jestę
równoznaczne z akceptacją jego warunków.

23. Dane osobowe:
Imię i nazwisko dziecka: ..............................................................................................................................
Data urodzenia dziecka ..........................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna...................................................................................................................
Telefon kontaktowy .................................................................

Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na czynny udział w zajęciach
tenisowych organizowanych przez Szkołę Tenisa Grzegorz Sułek. Wyrażam zgodę na wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Tenisa Grzegorz Sułek w celach reklamowych, promocyjnych,
marketingowych związanych z prowadzona działalnością ( Dz.U.2014.1182 z pó n. zm.).

Koszalin, dnia ......................

..................................................................
imię I nazwisko rodzica / opiekuna

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), niniejszym informujemy, że:
1)
Administratorem danych osobowych uczestników zajęć tenisowych jest Grzegorz Sułek,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Tenisa Grzegorz Sułek w Koszalinie, ul.
Batalionów Chłopskich 28/2, NIP: 6912028385 (zwany dalej: Organizatorem)
2)
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy uczestnik może skontaktować się
z Organizatorem pisząc na adres: ul. Batalionów Chłopskich 28/2, 75-308 Koszalin lub na adres poczty
elektronicznej: baltyktennisacademy@gmail.com
3)
Dane osobowe uczestników zajęć tenisowych przetwarzane będą na potrzeby związane z
ichprzeprowadzeniem oraz w celu rozliczenia podatkowego.
4)
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w
zajęciach tenisowych.
5)
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć tenisowych jest zgoda
naprzetwarzanie danych, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
6)
Dane osobowe uczestników zajęć tenisowych przechowywane będą do czasu zakończenia kursu
lub przezokres czasu wymagany prawem.
7)
Każdy uczestnik zajęć tenisowych ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych,
ichsprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania
danych.
8) W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, uczestnikom zajęć tenisowych
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) W oparciu o udostępnione dane osobowe Organizator nie będzie podejmować wobec uczestników
zajęć tenisowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
...................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna)

