REGULAMIN SZKÓŁEK BADMINTONOWYCH GANADOR SPORT
1. Organizatorem szkółek badmintonowych jest kompleks Ganador Sport.
2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są od września do czerwca, w dni wskazane w Rocznym
Harmonogramie Zajęć, który jest dostępny do wglądu na Recepcji klubu oraz na stronie internetowej
Ganador Sport.
3. W czasie zajęć Organizator zapewnia profesjonalną opiekę trenerską i infrastrukturę sportową.
4. Treningi rozpoczynają się zgodnie z grafikiem zajęć i odbywają się w grupach 3-8 osobowych.
W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej ilości minimalnej Organizator zastrzega sobie
prawo do anulowania zajęć danej grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z prawnymi opiekunami
dzieci przeniesienia ich do innej grupy.
5. Podczas zajęć Uczestnik powinien mieć ze sobą napój, rakietę badmintonową, obuwie sportowe
oraz odpowiedni do pory roku i warunków atmosferycznych strój sportowy (podczas sezonu
grzewczego trwającego od 01.10 do 30.04 wskazane są długie spodnie dresowe oraz ciepła bluza
dresowa)
6. Brak odpowiedniego stroju może skutkować niedopuszczeniem Uczestnika do zajęć, za które nie
przysługuje zwrot pieniędzy.
7. Ganador Sport nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na kortach
badmintonowych oraz w szatniach na czas trwania zajęć.
8. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na boiskach sportowych tylko za zgodą prowadzącego
zajęcia.
9. Opłaty z tytułu uczestnictwa w szkółce badmintonowej są rozliczane według cennika szkółek
badmintonowych i mogą być regulowane w następujący sposób:
- miesięcznie
- semestralnie
10. Opłatę miesięczną należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca, w którym dziecko uczestniczy w
zajęciach, na konto bankowe nr: 58 1160 2202 0000 0002 4222 9518 bądź w recepcji klubu.
11. Opłatę za pierwszy miesiąc zajęć należy wnieść najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.
12. W przypadku wystąpienia 2-miesięcznego opóźnienia w zapłacie, Organizator zastrzega sobie
prawo do rozwiązania umowy bez dodatkowego wezwania do zapłaty.
13. Nieobecności Uczestnika na zajęciach nie upoważniają do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej lub
semestralnej bądź zwrotu należności z tytułu tej nieobecności.
14. Istnieje możliwość odwołania zajęć oraz ich późniejszego odrobienia. O braku możliwości
uczestnictwa w zajęciach należy poinformować najpóźniej do godziny 10.00 w dniu w którym
odbywają się zajęcia (dotyczy zajęć poniedziałek-piątek) lub do godziny 22.00 dnia poprzedzającego
zajęcia (dotyczy zajęć sobotnich). W przypadku przekroczenia tego terminu odrobienie zajęć jest
niemożliwe - zajęcia przepadają.

15. Odrabianie zajęć jest możliwe w ciągu 6 tygodni treningowych w obrębie bieżącego semestru
szkoleniowego po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca w danej grupie przez system rezerwacji
on-line lub w recepcji Klubu. Możliwe jest wcześniejsze odrobienie planowanych nieobecności.
Zajęcia nie odrobione nie przechodzą na kolejny semestr.
16. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Organizatora, proporcjonalnie
do kwoty miesięcznej w stosunku do ilości zajęć w danym miesiącu.
17. Szkolenie nie może zostać zawieszone.
18. Szkolenie może zostać przerwane przez każdą ze stron poprzez złożenie wypowiedzenia z
minimum 14-dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
19. Organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany
warunków Umowy.
20. Wszelkie zmiany danych (np. adres, dane kontaktowe) powinny zostać niezwłocznie zgłoszone
Organizatorowi.
21. Przystąpienie do Szkolenia równa się z akceptacją niniejszego regulaminu.
22. Prawny opiekun dziecka zobowiązany jest podpisać pisemne oświadczenia dotyczące danych
osobowych dziecka, stanu zdrowia dziecka i zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zgodnie z
wzorami przedstawionym przez obsługę Ganador Sport.
23. Ostatnia aktualizacja regulaminu 01.09.2020.

