REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MINITENISA W
LESZNIE

Rok Szkolny 2011/2012
1. Opłata za godzinę lekcyjną (55 min) wynosi 12 zł/os, przy grupach 10-12 osobowych.
Zgodnie z zaleceniami programu Tenis10 optymalna liczba dzieci biorących udział
w zajęciach minitenisa wynosi około 10-12 osób. Programem szkoleniowym będą
objęte dzieci w wieku 6-10 lat.
2. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu, w 3 grupach, wstępne godziny:
16.00, 17.00, 18.00.
3. Prowadzącym zajęcia będzie doświadczony instruktor lub trener PZT.
4. Dzieci będą brały udział w turniejach i zawodach sportowych.
5. Zapisy będą się odbywały w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie,
w terminie 18-28 kwietnia 2012. Zajęcia rozpoczną się niezwłocznie po utworzeniu
grup o czym rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
6. Opłatę za zajęcia (informacje otrzymują Państwo drogą mailową ) prosimy wnosić do
7 dnia każdego miesiąca na konto:
Klub Sportowy „Tennis Life” ul. Żwirowa 18 05-840 Brwinów
Nr konta: Millenium Bank 34 1160 2202 0000 0001 5040 8877.
7. W związku z chorobą lub wyjazdem dziecka, nie przewiduje się zwrotu wpłaty,
natomiast po konsultacji z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć do
końca roku szkolnego, w dowolnej grupie, na tym samym poziomie.
8. W przypadku wyjazdu trenera prowadzącego grupę, osoby uczestniczące w zajęciach
zostaną zawiadomione o zaistniałej sytuacji z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Wyznaczone zajęcia odbędą się z trenerem zastępującym, w innym przypadku
powyższe zajęcia nie będą liczone do okresu rozliczeniowego.
9. Osoba rezygnująca z zajęć, zobowiązana jest do poinformowania o tym trenera z
miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Zajęcia, które wypadają w święta ( czerwony kolor w kalendarzu), nie będą musiały
być odpracowywane i nie będą wliczane do okresu rozliczeniowego.
7. Rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów
z dziećmi w materiałach informacyjnych i promocyjnych KS Tennis Life i Zespołu
Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie.
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