
REGULAMIN 

KLUB TENISOWY CENTRUM 

SZKÓŁKI TENISOWE  

 

1. Zajęcia szkółek tenisowych prowadzone w grupach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 

odbywać się będą zgodnie z ustalonym we wrześniu planem. 

 

2. Zajęcia odbywają się od września do czerwca włącznie. Podczas ferii zimowych i wakacji 

letnich Klub organizuje półkolonie tenisowe oraz obóz tenisowy.  

 

3. Jeżeli w danym miesiącu wypadają dni ustawowo wolne od pracy lub korty będą 

niedostępne to opłata za te zajęcia będzie pomniejszona lub zostaną odrobione w innym 

terminie.  

 

4. Opłatę za naukę gry w tenisa, opiekun zobowiązuje się opłacić do 7- go każdego miesiąca z 

góry. Po terminie zapłaty opiekun otrzyma drogą mailową przypomnienie o zapłacie. Brak 

opłaty do 10-go każdego miesiąca będzie skutkować  niedopuszczeniem  dziecka do zajęć. 

 

5. Nieobecność dziecka na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.  Za cały 

miesiąc należy zapłacić z góry. Jeżeli z przyczyn losowych bądź choroby dziecko nie mogło 

uczestniczyć w zajęcia  jest możliwość odrobienia zajęć w terminie ustalonym z trenerem. W 

obrębie tego samego miesiąca. 

 

6. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna na piśmie 

w recepcji Klubu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. W przypadku 

rezygnacji z zajęć w późniejszym terminie opiekun zobowiązany jest pokryć koszty za następny 

miesiąc. 

 

7. Klub zapewnia: 

o Rzetelnie prowadzone zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry 

o Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas prowadzonych zajęć 

o Sprzęt tenisowy ( dla początkujących) 

 

8. Czas jednych zajęć to 90 minut. 

 

9. Opłaty za zajęcia według cennika ( opłata za cztery tygodnie w miesiącu) 

 

Grupa Start: 

o 1 x w tygodniu ( 4x w miesiącu) 1,5h- 130 zł   

o 2 x w tygodniu( 8x w miesiącu) 1,5h- 250 zł 

 

 

Grupa Futures 

o 1 x w tygodniu ( 4x w miesiącu) 1,5h- 160 zł   

o 2 x w tygodniu ( 8x w miesiącu) 1,5h- 310 zł 

o 3 x w tygodniu ( 12x w miesiącu) 1,5h- 450 zł 

 

. 

 

 



10. Rodzicom posiadającym więcej niż jedno dziecko w szkółce tenisowej przysługuje zniżka: 

 

o 2 dzieci: -10% 

o 3 dzieci: -15% 

o 4 dzieci: -20% 

 

11.  Po uiszczeniu opłaty za dany miesiąc Rodzicom przysługuje zniżka -50% na karnet 

miesięczny OPEN, umożliwiający korzystanie z siłowni, zajęć fitness i sauny. 

 

12. Bezpłatne sparingi dla zawodników Klubu Centrum z ważną licencją PZT ( Korty można 

rezerwować nie wcześniej niż o godzinie 18:00 dnia poprzedzającego grę. Sparingi odbywać 

się mogą: od poniedziałku do piątku do godziny 14:00, sobota i niedziela przez cały dzień) 

 

13. Zniżka -50% na korty tenisowe: Rodzic wraz z dzieckiem, które uczęszcza na szkółkę 

tenisową i ma opłacony miesiąc, może wynająć kort tenisowy ze zniżką 50%. Zniżka 

obowiązuje tylko, jeśli na korcie przebywa rodzic z dzieckiem ze szkółki. Jeśli na korcie 

znajduje się trener itp. rabat nie obowiązuje. ( Korty można rezerwować nie wcześniej niż o 

godzinie 18:00 dnia poprzedzającego grę. Gry odbywać się mogą: od poniedziałku do piątku 

do godziny 14:00, sobota i niedziela przez cały dzień ) 

 

14. Każde dziecko ma obowiązek posiadania karty klubowej. Karty z poprzednich lat są nadal 

ważne. Natomiast dziecko nie posiadające karty musi ją bezzwłocznie wyrobić w recepcji 

Klubu. Koszt wyrobienia karty  wynosi 5 zł. Dziecko lub rodzic przed każdymi zajęciami 

zobowiązani są okazać kartę w recepcji Klubu CENTRUM. 

 

15. Każdy rodzic zobowiązany jest do aktualizowania danych kontaktowych w recepcji Klubu. 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję  treść regulaminu 

o zasadach działalności szkółek tenisowych. 

 

 

………………..                                                                      ……………….. 

( data)                                                                                         (podpis) 

 

Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w 

zorganizowanych zajęciach tenisowych. 

 

 

………………..                                                                      ……………….. 

( data)                                                                                         (podpis) 

 

 

 
Klub Tenisowy CENTRUM 

Ul. Nowotoruńska 8, 85-840 Bydgoszcz 

Tel. 52 375 55 87 Fax 52 361 45 11 

www.centrum-bydgoszcz.pl 

centrumteam@centrumteam.pl 

http://www.centrumteam.pl/

