
Regulamin Zajęć Sportowych Klubu SPORTTEAM  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizowania oraz uczestniczenia w indywidualnych i 
grupowych zajęciach tenisa ziemnego oraz pływania: szkolenie, doskonalenie umiejętności 
techniczno-taktycznych („zajęcia”) prowadzonych przez UKS Sportteam z siedzibą: Ul. 
Gościeniec 154/17 05-077 Warszawa-Wesoła. 
 

2. Każda osoba uczęstcząca w zajęciach prowadzonych przez UKS Sportteam a wypadku osoby 
niepełnoletniej  - również rodzic lub opiekun prawny  (zwany dalej „klientem” lub „uczestnikiem 
zajęć”) zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegać zasad 
określonych w niniejszym regulaminie. 
 

3. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych miejscach i terminach a uczestnictwo w nich oznacza 
również akceptację regulaminu korzystania z danego obiektu. 
 

4. W zajęciach mogą brać udział dorośli oraz młodzież dzieci od lat 3 (w wypadku osób 
niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych) po podpisaniu 
umowy z UKS Sportteam na prowadzenie zajęć. Umowa podpisana przez Klienta musi zostać 
przekazana trenerowi prowadzącemu Zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach. Wzór umowy 
znajduje się na stronie internetowej Sportteam. 
 

5. Zakwalifikowanie Uczestnika do danej grupy treningowej jest uprawnieniem trenera 
prowadzącego zajęcia który podejmując decyzję bierze pod uwagę między innymi wiek, 
umiejętności sportowe Uczestnika i cel treningowy który ma być osiągnięty. 
 

6. W czas trwania zajęć wliczany jest również czas niezbędny na wykonanie rozgrzewki oraz czas 
organizacyjno-porządkowy (m.in. uprzątnięcie wykorzystywanego sprzętu i przyborów). 
Uczestnik jest zobowiązany przybyć na zajęcia punktualnie. Skrócenie czasu trwania zajęć 
spowodowane późniejszym przybyciem uczestnika nie powoduje obniżenia opłat.  
 

7. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego pomiędzy klientem a trenerem 
prowadzącym zajęcia w danym semestrze a w wypadku zajęć grupowych wg harmonogramu 
zajęć ustalonych dla danej grupy przez trenera prowadzącego lub koordynatora. 
 

8. Zajęcia odbywają się w dwóch semestrach. 
 

9. Opłata za zajęcia obejmuje: wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć przez trenera UKS 
Sportteam oraz opłatę za wynajęcie obiektu na którym prowadzone są zajęcia. Opłaty za zajęcia 
w każdym z semestrów mogą się różnić z uwagi na ilość dni zajęć przypadających na dany 
semestr. 
 

10. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć każdy uczestnik zajęć/klient otrzymuje od trenera 
prowadzącego harmonogram zajęć oraz harmonogram płatności, zgodnie z aktualnym cennikiem 
zajęć indywidualnych i grupowych zamieszczonym na stronie www.sportteam.pl lub 
przekazanym w formie elektronicznej. 
 

11. Opłatę za zajęcia (opłata za trenera) należy dokonać w wyznaczonych terminach przelewem na 
właściwy numer konta UKS Sportteam 
Sekcja tenisowa Sportteam Mokotów: 77 1140 2004 0000 3702 7520 7422 
Sekcja tenisowa Sportteam Wesoła:30 1140 2004 0000 3102 7400 4695 
Sekcja pływania i ratownictwa: 08 1140 2004 0000 3302 7400 5672 
 

12. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, klient otrzyma przypomnienie o braku 
wpłaty drogą mailową na adres mailowy wskazany przez klienta. Brak uregulowania płatności w 
terminie 7 dni od daty wysłania przypomnienia będzie skutkować zawieszeniem zajęć do czasu 
uregulowania wszystkich zaległych płatności - bez możliwości odzyskania opłat za treningi które 
zostały niezrealizowane w czasie zawieszenia. 
 

13. Odwołanie zajęć indywidualnych przez klienta jest możliwe, jednak najpóźniej do godziny 21 
dnia poprzedzającego zajęcia. Zajęcia odwołane po tym terminie podlegają opłacie zgodnie 
cennikiem i nie będą odrabiane.  
Odrobienie zajęć indywidualnych następuje po wcześniejszym umówieniu się z trenerem 
prowadzącym w dogodnym dla obu stron terminie. Możliwość odrobienia zajęć nie dotyczy zajęć 
grupowych. 
 



14. W przypadku odwołania zajęć w wyniku działania siły wyższej (pogoda, awarie obiektu, brak 
prądu itp.) zajęcia zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie. 
 

15.  W wypadku zajęć indywidualnych Trener prowadzący, który odwoła zajęcia w danym dniu 
pokrywa koszt obiektu oraz zobowiązuje się do poprowadzenia dodatkowego bezpłatnych zajęć 
w ramach rekompensaty za nieterminowe odwołanie zajęć.  
 

16. Zajęcia grupowe, które nie odbyły się zgodnie z harmonogramem z powodów określonych w pkt 
14 powyżej są odrabiane w innym terminie ustalonym pomiędzy trenerem prowadzący o 
uczestnikami zajęć grupowych lub ich opiekunami prawnymi/rodzicami. 
 

17. Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój sportowy określony w regulaminie obiektu. 
 

18. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w 
trakcie zajęć. 
 

19. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy powstałe w czasie trwania 
zajęć oraz zobowiązany jest do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa lub 
pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez Uczestników - 
osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni. 
 

20. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika zajęć na terenie obiektu, UKS Sportteam  nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 

21. UKS Sportteam jest uprawniony do rejestrowania zajęć w formie zdjęć i filmów wideo i 
umieszczania ich na stronie internetowej www.sportteam.pl oraz w materiach promocyjnych w 
celach promocyjnych. Osoby biorące udział w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych, które 
nie wyrażają zgody na wykorzystywanie zdjęć i zapisów wideo ze swoim udziałem, proszone są 
o poinformowanie o tym trenera prowadzącego zajęcia. Brak oświadczenia oznacza wyrażanie 
zgody na rejestrowanie zajęć przez UKS SportTeam i umieszczanie ich na swojej stronie 
internetowej w celach promocyjnych. 
 

22. Zawierając Umowę o świadczenie usług w zakresie prowadzenia Zajęć Sportowych z 
Organizatorem Klient wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie 
i przechowywanie danych osobowych swoich oraz Uczestnika Zajęć przez UKS Sportteam w 
celach prawidłowej realizacji Umowy. 
 

23. Podpisanie Umowy z Organizatorem w zakresie zajęć grupowych jest ponadto równoznaczne z 
wyrażeniem przez Klienta zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku swojego lub Uczestnika 
dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty – w tym w formie foto-relacji (zdjęcia, nagrania wideo) 
na stronie internetowej www.sportteam.pl, na stronie Facebook, Insagram i kanale YouTube 
Organizatora oraz w celach marketingowych - w tym w formie zdjęć i nagrań wideo z Zajęć - 
przez Uczniowski Klub Sportowy Sportteam, na co Klient podpisując Umowę z Organizatorem 
wyraża zgodę. 
 

24. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych, o której mowa w pkt 3 
powyżej, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Sportteam. 
 

25. Klient ma prawo dostępu do przekazanych Organizatorowi danych oraz prawo żądania 
sprostowania danych poprzez przesłanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 
  

26. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Klienta w zakresie usług wskazanych w 
niniejszym Regulaminie i Umowie jest Uczniowski Klub Sportowy Sportteam z siedzibą pod 
adresem:  
Ul. Gościniec 154 lok.17, 05-077 Warszawa-Wesoła. 
 

27. UKS Sportteam zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Dopuszcza się możliwość 
rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć. 
 

28. Uczestnictwo w zajęciach sekcji sportowych klubu UKS Sportteam jest jednoznaczne z 
akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
Warszawa, dn. 1.09.2017 r. 
UKS Sportteam 


