
str. 1 

 

 

Regulamin zajęć w Akademii Tenisa 

w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach 

 

 

§1 

Organizatorem zajęć w Akademii Tenisa jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach, ul. Sportowa 14, 
tel. 32 47 24 215, e-mail: gos@pawlowice.pl . 

 

§2 

1. Akademia Tenisa prowadzi zajęcia z trenerem w zakresie tenisa ziemnego. 

2. Akademia Tenisa funkcjonuje w okresie od września do czerwca. 

3. Zajęcia odbywają się: 

▪ w miesiącach wiosenno-jesiennych na kortach przy Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach,  

▪ w miesiącach zimowych w hali sportowej. 

 

§ 3 

Zobowiązania ORGANIZATORA: 

1) ORGANIZATOR zobowiązuje się do regularnego przeprowadzania zajęć zgodnie z grafikiem 
(poniedziałki lub środy). 

2) ORGANIZATOR zapewnia sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. 

3) ORGANIZATOR zapewnia osobę prowadzącą zajęcia – instruktora tenisa ziemnego z 
uprawnieniami do prowadzenia tego typu zajęć 

 

§4 

1. Zajęcia dla dorosłych odbywają się jeden raz w tygodniu: 

a) w poniedziałki lub środy, w godzinach popołudniowych, 

b) z podziałem na grupy, maksymalnie 6-cio osobowe , 

c) zajęcia trwają 60 minut. 

2. Za udział w zajęciach pobierana jest miesięczna opłata w wysokości 170,00 zł. 

3. Opłatę należy uiścić do 5-go dnia miesiąca, którego dotyczy rozliczenie. Płatność za udział w 
zajęciach z trenerem dokonywać można wyłącznie za pośrednictwem portalu 
www.mojaplatnosc.pl, po uprzednim zarejestrowaniu się i dodaniu siebie jako „nowego 
uczestnika”.  

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowo uregulowana płatność. 

5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku: rezygnacji z zajęć, 
nieusprawiedliwionej nieobecności, nieobecności spowodowanej chorobą, z wyjątkiem choroby 
potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, trwającej: 

▪ cały miesiąc kalendarzowy – opłaty miesięcznej się nie pobiera 

▪ co najmniej 14 dni – opłatę miesięczną zmniejsza się o 50%.  

6. Nieuiszczenie opłaty w terminie może spowodować naliczenie odsetek w wysokości ustawowej, a 
brak opłaty za dwa okresy rozliczeniowe, powoduje wykreślenie z listy uczestników i rozwiązanie 
umowy.  

7. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłaty za dany miesiąc uczestnik nie rozpoczyna zajęć. Ich 
wznowienie następuje po uregulowaniu należności. 
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8. W przypadku odwołania zajęć z winy ORGANIZATORA, ORGANIZATOR zobowiązuje się 
przeprowadzić zajęcia w innym terminie. 

 

§5 

Udział w zajęciach w Akademii Tenisa  Ziemnego w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach  odbywa 
się na podstawie umowy zawartej na czas określony 10 miesięcy. Umowa obowiązuje od 01.09.2021 
do 30.06.2022r. 

§ 6 

1. Każda ze stron ma prawo do tygodniowego okresu wypowiedzenia niniejszej umowy, złożonego na 
piśmie, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

2. ORGANIZATOR zastrzega prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

a) nastąpi konieczność zmiany warunków prowadzenia zajęć (termin, miejsce) bez winy 
ORGANIZATORA, 

b) nie zostanie uiszczona opłata za zajęcia w terminie wskazanym w umowie. 

 

§7 

1. Zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu oraz 
Państwowego Zakładu Higieny. 

2. Organizator zapewni środki dezynfekujące w swoich obiektach. 

3. Zakazuje się przebywania w obiektach osób z niepokojącymi oznakami choroby zakaźnej. 

4. Uczestnicy zajęć we własnym zakresie muszą być zaopatrzeni w maseczki ochronne. 

5. Zasady określone w §8 mają zastosowanie do odwołania i mogą ulec zmianie. 


