
R E G U L A M I N   Z A J Ę Ć   I N D Y W I D U A L N Y C H 
KT BREAK 

 
1 .  Podczas zajęć tenisowych obowiązuje strój sportowy oraz obuwie tenisowe dostosowane do gry na nawierzchni ceglastej.  

2.  Czas trwania zajęć wynosi 55 minut, plus 5min - czas na sprzątanie kortu. Chyba, że zostanie to ustalone inaczej z trenerem 

prowadzącym.  

3.  Każda osoba ma obowiązek posprzątania po sobie  kortu -  zebranie  sprzętu sportowego i  zasiatkowanie 

4.  ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ ,  rezygnacja  z zajęć  z przyczyn osobistych,  JEST MOŻLIWE, tylko w 

momencie gdy zostanie to zgłoszone do t renera prowadzącego minimum 12 godzin przed zajęciami . 
Po prawidłowym odwołaniu zajęć  kl ient  nie  ponosi  żadnych kosztów, w innym wypadku (odwołanie  zajęć  
późnie j  niż 12 godzin przed zajęciami)  klient ponosi  ca łkowity koszt zajęć (opła ta  t renera prowadzącego + 

opła ta kortu) . Po odwołaniu prawidłowo zajęć (minimum 12 godzin przed)  odrobienie zajęć jest  możl iwe w 

terminie  uzgodnionym z t renerem prowadzącym. 

5. Podstawową jednostką rozliczeniową jest jedna godzina (60min) zawierająca tylko wynagrodzenie trenera. Opłata kortu jest 

dodatkowym kosztem. Cennik kortów i zajęć wg cenników. 
6. Płatność: opłatę dokonujemy po każdych jednorazowych zajęciach w kasie klubu lub na ustalonych z trenerem warunkach. Opłatę 

za kort uiszczamy w kasie klubowej  po każdych jednorazowych zajęciach lub na zasadzie wykupionego abonamentu/karnetu na 

kort  
7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ważnych badań lekarskich 
8. W przypadku odwołania zajęć przez trenera prowadzącego lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, zajęcia 

zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie.  

9.    Uczestnictwo w zajęciach KT BREAK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika na kortach, trener prowadzący oraz klub nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Zajęcia prowadzone są pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów i trenerów KT BREAK. Korzystamy z wysokiej klasy 

sprzętu. Zajęcia prowadzone na kortach KT BREAK spełniających wszelkie normy bezpieczeństwa i wymogi higieniczno-sanitarne 

oraz techniczne. 

 

 
 

R E G U L A M I N   S Z K Ó Ł E K   T E N I S O W Y C H 
KT BREAK 

 
1.  Podczas zajęć tenisowych obowiązuje strój sportowy, oraz obuwie tenisowe dostosowane do obiektu. 

2.  Czas trwania zajęć wynosi 55 minut, plus 5min uprzątnięcie obiektu po zajęciach. 
3.  Każda grupa ma obowiązek posprzątania po sobie kortu-zebranie sprzętu i  zasiatkowanie.  

4. Odrabianie zajęć jest możliwe TYLKO w każdą sobotę 13.00-14.00 w danym semestrze.  
5. Podstawową jednostką rozliczeniową jest jedna godzina lekcyjna zawierająca opłatę za kort oraz wynagrodzenie 

trenera. Opłaty za zajęcia uiszczamy w kasie klubowej gotówką, kartą lub przelewem na konto klubowe.                  

Numer konta: 52 1160 2202 0000 0002 4423 8011                                                                                                             

Odbiorca –  KT 

BREAK                                                                                                                                                    Tytułem – imię i 
nazwisko zawodnika/termin 

6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłata za zajęcia. KT Break zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do 

zajęć osób zalegających z płatnościami na rzecz KT Break, a także do skreślenia z listy uczestników 
7. Dni wolne od zajęć nie są wliczone w opłaty i są wynotowane w cenniku szkółek. 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ważnych badań lekarskich – TRENER MOŻE POPROSIĆ O 
PRZEDSTAWIENIE AKTUALNYCH BADAŃ 

9. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, zajęcia zostaną 

odrobione w najbliższym ustalonym terminie.  

10. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych opłata nie podlega zwrotowi.  
11. Uczestnictwo w zajęciach KT BREAK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
12. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika na kortach, KT BREAK ani trener nie ponoszą odpowiedzialności. 

13. Zajęcia prowadzone są pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów i trenerów KT BREAK. Korzystamy z 

wysokiej klasy sprzętu. 
 

  
 

 


