
UMOWA  I  WARUNKI  UCZESTNICTWA  W IMPREZACH SPORTOWO – REKREACYJNYCH 
ORGANIZOWANYCH  PRZEZ   KLUB TENISOWY BREAK 

 
 
 

ZAWARCIE UMOWY 
 

Zawarcie umowy o udział w imprezie sportowo – rekreacyjnej organizowanej przez K.T. BREAK następuje 

z chwilą zapoznania się z Umową – Zgłoszeniem przez uczestnika i wpłaceniem zaliczki a następniecałości 

sumy (terminy i wysokościwpłatokreślonesą w ofercie)co jest jednoznaczne  z akceptacją warunków 
wynikających z poniższej Umowy. Zakres świadczeń określa szczegółowa oferta imprezy, będąca integralną 

częścią Umowy – Zgłoszenia.  

 
K.T. BREAK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy: 

• w przypadku braku wymaganego minimum uczestników, nie później niż 7 dni przed jej 

rozpoczęciem, uczestnik otrzymuje zwrot wpłat w całości, 

• w przypadku siły wyższej (np kataklizm) K.T. BREAK traci prawo do ceny, a uzyskuje prawo do 

pobrania opłaty za świadczenia już wykonane mimo działania siły wyższej. 
 

 

REZYGNACJA Z IMPREZY 
 
Uczestnik może z własnej woli zrezygnować z udziału w imprezie. Za datę rezygnacji przyjmuję się datę jej 

wpływu do biura klubu. 

Koszty rezygnacji: 

• opłata manipulacyjna – 100% zaliczki, gdy rezygnacja nastąpiła ponad 21 dni przed datą 

rozpoczęcia imprezy 

• 50% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpiła od 21 do 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 

• 80% ceny imprezy, gdy rezygnacja nastąpiła od 14 do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 

• 100% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni. 

 

 

REALIZACJA UMOWY 
 
K.T. BREAK odpowiada za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. 
Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego, w trakcie trwania imprezy, za szkody 

wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. K.T.BREAK nie odpowiada 

za zmiany w programie imprezy wynikłe wskutek działania siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od 
organiztora. Informacje o ubezpieczeniach zawarte są w programach imprez. Wszelkie roszczenie 

wynikające z ubezpieczenia odbywają się tylko w granicy polisy ubezpieczeniowej. 

 
 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA WYJAZDACH MŁODZIEŻOWYCH 
 
K.T. BREAK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze, dokumenty nie oddane 

trenerom, wychowawcom oraz za zagubiony, zniszczony, bądź skradziony bagaż lub sprzęt uczestnika. Za 

udokumentowane szkody wyrządzone przez dzieci ich prawni opiekunowie odpowiadają materialnie. 
Spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych oraz używania środków odurzających jest zabronione. 

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania godzin powrotu do ośrodka, ciszy nocnej i innych zaleceń 

trenerów, opiekunów.  

W przypadku złamania powyższych ustaleń, trener informuje o tym rodziców, a w przypadku braku poprawy 
organizuje powrót do domu na koszt rodziców.  
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