REGULAMIN
osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych STiB Agnieszka Skrobisz
§1
Regulamin ten ma na celu określenie zasad działania STiB Agnieszka Skrobisz, a zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich
uczestników, ich rodziców i opiekunów prawnych uczestniczących w zajęciach organizowanych przez STiB Agnieszka
Skrobisz.
§2
Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§3
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: Regulaminu STiB Agnieszka Skrobisz, regulaminu obiektu sportowego,
na którym odbywają się zajęcia oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa, badmintona i squasha oraz przestrzegania zasad fair
play.
§4
Podczas zajęć obowiązuje strój oraz sprzęt sportowy tj.
1. obuwie dostosowane do nawierzchni kortu
2.koszulka klubowa
3.spodenki sportowe, spódniczka do tenisa bądź spodnie dresowe
4. nakrycie głowy w przypadku upałów
5. u osób mających długie włosy – gumka, opaska itp.
6. rakieta
7. skakanka Nie posiadanie w/w stroju może skutkować niedopuszczeniem zawodnika do zajęć sportowych.
§5
Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować osobę prowadzącą zajęcia sportowe o
przeciwwskazaniach dotyczących uprawiania tenisa, badmintona i squasha przez swoje dzieci oraz zobowiązani są do
dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania
sportu przez swoje dzieci lub podopiecznych.
§6
Uczestnictwo w zajęciach sportowych odbywa się na własną odpowiedzialność grającego. STiB Agnieszka Skrobisz oraz
osoby prowadzące trening nie odpowiadają za tak zwane nieszczęśliwe wypadki (kontuzje) na treningu.
§7
Czas trwania zajęć wynosi 50 min.
§8
uchylony
§9
Osoba prowadząca trening ma prawo za złe zachowanie się zawodnika podczas zajęć wyprosić go z treningu lub zastosować
wobec niego odpowiednie sankcje.
§ 10
Zawodnicy grający w barwach STiB Agnieszka Skrobisz bez wiedzy trenera głównego nie mogą korzystać z usług nauki gry w
tenisa, badmintona i squasha u innej osoby. O Zgodę należy poprosić trenera szkolącego danego zawodnika. W przypadku
zatajenia informacji przed STiB Agnieszka Skrobisz o korzystaniu z usług szkoleniowych innych trenerów, STiB Agnieszka
Skrobisz ma prawo wykluczyć zawodnika ze Szkółki.
§11
W czasie zajęć sportowych wstęp na obiekt mają jedynie uczestnicy zajęć. Rodzice uczestników lub ich opiekunowie prawni
mogą przebywać na treningu tylko za zgodą prowadzącego zajęci

§12
Rodzice lub opiekunowie prawni przebywający na zajęciach sportowych zobowiązani są do cichego, zachowywania się. W
przypadku niedostosowania się do tych zasad osoba prowadzący zajęcia sportowe ma prawo wyprosić rodzica lub opiekuna
prawnego z miejsca gdzie odbywają się zajęcia sportowe.
§ 13
Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu sportowego podczas zajęć zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z
przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu lub osoby prowadzącej zajęcia sportowe.
§ 14
Obsługa obiektów lub osoba prowadząca zajęcia sportowe mają prawo zwrócić uwagę na niestosowne zachowanie się
zawodników i stosować wobec nich odpowiednie sankcje wraz z odmówieniem dalszego uczestnictwa w zajęciach.
§ 15
Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia. Za szkody
wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawny opiekun.
§ 16
Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione w miejscu gdzie prowadzone są zajęcia STiB Agnieszka Skrobisz nie ponosi
odpowiedzialności.
§ 17
Zaplanowane zajęcia nie odbywają się (korty zewnętrzne) w przypadku złych warunków atmosferycznych,
uniemożliwiających ich rozpoczęcie i przeprowadzenie. O możliwości przeprowadzenia zajęć (zła pogoda) decyduje osoba
prowadząca zajęcia sportowe najpóźniej 1 godz. przed zajęciami.
§ 18
Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym STiB Agnieszka Skrobisz ( www.tenisgorzow.pl)
lub innych materiałach promocyjnych - zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach, turniejach, proszone są o
przekazanie tej informacji do STiB Agnieszka Skrobisz
§ 19
Opłaty miesięczne za treningi uczestników zajęć, należy dokonywać do 12 danego miesiąca gotówką u osoby prowadzącej
zajęcia lub na nr konta: 94 1020 1954 0000 7702 0151 8356 PKO Bank Polski. A. K. Skrobisz. Ul. Ks. J. Poniatowskiego 4A/12,
66-400 Gorzów Wlkp.
§20
Opłata za szkółkę jest stała przez cały rok i obowiązuje od września do końca czerwca.
§21
Przy braku wpłaty w podanym powyżej terminie uczestnicy zajęć sportowych mogą być nie dopuszczeni do uczestnictwa w
zajęciach bądź poniosą dodatkowe opłaty - 5 zł za każdy dzień spóźnienia.
§22
W przypadku nie odbycia się zajęć z powodu dni ustawowo wolnych od pracy, z powodu przerwy w zajęciach szkolnych
( przerwa święteczna, majówka, Boże Ciało itp.) STiB Agnieszka Skrobisz nie zwalnia rodziców lub opiekunów prawnych od
opłat za szkółkę tenisową, badmintona i squasha w danym miesiącu. Opłata jest jedynie wstrzymana w okresie lipiec
i sierpień.
§ 23
W razie rezygnacji dziecka z zajęć sportowych obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
§ 24
Opłata za nie odbyty trening z winy prowadzącego jest zwracana, odciągana w kolejnym miesiącu bądź zajęcia zostają
odrobione w miarę możliwości. Decyzje podejmuje klient.

§25
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach np. choroba, zielona szkoła, wycieczki itp. STiB Agnieszka Skrobisz nie
zwraca kosztów poniesionych za stracony trening. W takim przypadku prowadzący może jedynie zaproponować odrobienie
zajęcia w innym terminie. Jednak nie jest to obowiązkiem prowadzącego, a jedynie dobrą wolą i wolnymi miejscami w
innych grupach.
§26
W przypadku wiadomej wcześniej nieobecności dziecka na zajęciach (np. zły stan zdrowia) rodzic bądź opiekun prawny
proszeni są o poinformowanie o tym osoby prowadzącej zajęcia telefonicznie.
§ 27
Najzdolniejsi zawodnicy zakwalifikowują się do grupy sportowej 2,3-osobowej, która będzie reprezentować STiB Agnieszka
Skrobisz w turniejach tenisowych, badmintona, squasha i objęta zostanie specjalnym programem. Decyzje o awansie
zawodnika do grupy sportowej podejmuje główny trener tenisa w STiB Agnieszka Skrobisz zajmujący się szkoleniem dzieci i
młodzieży.
§28
Nie przestrzeganie zasad przez członków lub zawodników zawartych w Regulaminie STiB Agnieszka Skrobisz może
skutkować zawieszeniem zawodnika w zajęciach sportowych.
§29
STiB Agnieszka Skrobisz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści o punkty
usprawniające organizację zajęć.

