UMOWA O UDZIAŁ W ZAJĘCIACH AKADEMII TENISA ZIEMNEGO W ROKU
SZKOLNYM 2021/2022
Zawarta w dniu ……………………w Warszawie pomiędzy:
Imię……………………Nazwisko……………………Nr pesel……………………Seria i nr
dowodu osobistego……………………
W imieniu – imię i nazwisko uczestnika……………………Data urodzenia
uczestnika……………………
Tel……………………E-mail……………………
Ulica……………………Kod pocztowy…………………Miasto……………………zwanym
w dalszej części umowy Uczestnikiem,
a
Queen’s Tenis Warszawa jako Business Group M-J sp. z. o. o , ul. Złota 61/100, 00-819
Warszawa, KRS: 0000876509, NIP: 5272945958, reprezentowaną przez Dominikę
Majewską, zwaną w dalszej części umowy Akademią tenisa ziemnego – Queen’s Tenis
Warszawa.
Dzień zajęć……………………Godzina zajęć……………………Rodzaj
zajęć……………………Ilość zajęć w tygodniu……………………
§1.
Organizatorem zajęć jest Akademia tenisa ziemnego – Queen’s Tenis Warszawa.
§2.
Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad działania niniejszej Akademii tenisa
ziemnego.
§3.
Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania: regulaminu Queen’s Tenis Warszawa,
regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia oraz ogólnych zasad etyki
gry w tenisa.
§4.
Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (tenisowe).
Uczestnicy powinni mieć rakietę tenisową, w przypadku braku proszeni są o podanie tej
informacji trenerowi/instruktorowi, który prowadzi zajęcia.
§5.
Sezon 2021/2022 zaczyna się 27.09.2021, a kończy 24.06.2022. Czas trwania zajęć wynosi 1h
– 60 minut.
§6.
Aktualna oferta i cennik znajduje się na stronie internetowej: www.queensteniswarszawa.pl

Zajęcia indywidualne – 1 osoba na korcie + trener/instruktor
Zajęcia grupowe – maksymalnie 6 osób na korcie + trener/instruktor
Opłata miesięczna za zajęcia indywidualne wynosi 80,00 zł (instruktor) lub 100,00 zł (trener)
+ opłata za kort (40,00 zł – 90,00 zł) razy liczba zajęć w danym miesiącu.
Opłata miesięczna za zajęcia grupowe wynosi 250,00 zł – 4 razy w miesiącu, 480,00 zł – 8
razy w miesiącu, 700,00 zł – 12 razy w miesiącu. W przypadku mniejszej/większej ilości
zajęć w danym miesiącu opłata naliczana jest proporcjonalnie. W ferie opłata 50% taniej.
W przypadku opłaty za cały semestr – RABAT -10%.
§.7
Opłatę za lekcje i zajęcia należy uiścić do 10 dnia miesiąca z góry za każdy miesiąc
przelewem na podany niżej Nr konta: 50 1140 2004 0000 3402 8085 5492
W tytule proszę wpisać imię nazwisko uczestnika akademii oraz miesiąc za który jest
wnoszona opłata.
§.8
W przypadku odwołania zajęć przez instruktora/trenera/organizatora wypoczynku opłata za
trening oraz inne formy wypoczynku np. półkolonie, obozy zostaje zwrócona.
§.9
Opłata za zajęcia, treningi oraz inne formy wypoczynku nie podlega zwrotowi. W przypadku
braku nieobecności na zajęciach uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w innym terminie
ustalonym z trenerem/organizatorem. Zwrot opłaty możliwy jest jedynie w ramach
wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowia – m.in. wystąpieniem choroby z objawami
covid-19, itd, w tym celu należy przesłać organizatorowi zaświadczenie lekarskie lub inny
dokument lekarski poświadczający, że uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach, opłata
zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby dni.
§.10
W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych nie przewiduje się zwrotu opłaty,
natomiast po konsultacji z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć do końca roku
szkolnego tzn. do 24.06.2022r. w innej grupie treningowej na podobnym poziomie.
§.11
Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania trenera o nieobecności
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (48 godzin). W takim wypadku uczestnik nie
będzie ponosił żadnych kosztów. Jeśli zajęcia zostały wcześniej opłacone, pozostaną do
odrobienia w dogodnym terminie ustalonym z instruktorem/trenerem. Natomiast odwołanie
treningu w dniu zajęć jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za kort oraz
przepadkiem treningu, jeśli był opłacony.
§.12
Nie przewiduje się możliwości rezygnacji ze stałych zajęć indywidualnych oraz grupowych,
które prowadzone są przez akademię w dniach poniedziałek – piątek w godz. 15:00-22:00 w
terminie 27.09.2021 do 24.06.2022. Dobrowolna rezygnacja z zajęć jest możliwa po
uiszczeniu pełnej opłaty za cały kontrakt na sezon 2021/2022 lub znalezienie zastępstwa na
miejsce danego uczestnika.

§13
W przypadku złych warunków atmosferycznych, zajęcia na kortach otwartych zostają
odwołane i odrobione w uzgodnionym terminie.
§.14
Ze względów bezpieczeństwa niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia
pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
§.15
Queen’s Tenis Warszawa zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć, filmów oraz innych
materiałów promocyjnych. Osoby nie wyrażające zgody, proszone są o przekazanie
informacji instruktorowi/trenerowi.
§.16
Uczestnictwo w zajęciach Akademii tenisa ziemnego Queen’s Tenis Warszawa jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§.17
Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, Queen’s Tenis Warszawa zastrzega sobie prawo do
przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych i marketingowych.
§.18
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej.
§.19
W sprawach nie unormowanych umów stosowane będą ogólnie obowiązujące przepisy, a w
tym Kodeks Cywilny.
§20
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jako Business Group M-J sp. z. o. o , ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa,
KRS: 0000876509, NIP: 5272945958Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – info@queensteniswarszawa.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług klubu tenisowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, b i f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji Usług
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji
usługi/umowy

………………………………..
(Organizator)

….......……………………………..
(data i podpis osoby reprezentującej)

