
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. Gościniec 

154/17 05-077 Warszawa-Wesoła.  

  

2. Każda osoba uczestnicząca 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 w nim 

określonych.  

  

3. W zajęciach sportowych organizowanych przez UKS Sportteam mogą brać udział wyłącznie 

członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Sportteam, którzy podpisali deklarację członkowską 

przed zajęciami. 

 

4. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych miejscach i terminach, a uczestnictwo w nich oznacza również 

akceptację regulaminu korzystania z danego obiektu.  

  

5. W zajęciach mogą brać udział dorośli oraz młodzież i 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 oraz deklaracji członkowskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Sportteam. Podpisana umowa, wraz z załącznikami, przez Klienta musi zostać przekazana trenerowi 

prowadzącemu Zajęcia najpóźniej na pierwszych zajęciach. Wzór umowy wraz z załącznikami oraz 

deklaracji członkowskiej znajdują się na stronie internetowej Sportteam (www.sportteam.pl). 

  

6. O zakwalifikowaniu Uczestnika do danej grupy treningowej decyduje trener prowadzący zajęcia, 

uwzględniając w szczególności wiek, umiejętności sportowe Uczestnika i cel treningowy który ma 

być osiągnięty.  

  

7. 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.  

  

8. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego pomiędzy klientem a trenerem 

prowadzącym zajęcia w danym semestrze, a w wypadku zajęć grupowych według harmonogramu 

zajęć ustalonych dla danej grupy przez trenera prowadzącego lub koordynatora.  

  

9. Zajęcia odbywają się w dwóch semestrach, odpowiednio: sekcja tenisowa semestr zimowy trwający 

od 7.09.2020 r. do 31.01.2021 r. i letni, trwający od 15.02.2021 r. do 13.06.2021 r.  

sekcja pływania semestr zimowy trwający od 14.09.2020 r. do 31.01.2021 r. i letni, trwający od 

15.02.2021 r. do 13.06.2021 r. 

  

10. 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 liczbę dni zajęć przypadających na dany semestr.  

  

11. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w wybranej sekcji UKS Sportteam, każdy uczestnik 

zajęć/klient otrzymuje od koordynatora w formie elektronicznej lub papierowej: umowę, regulamin 

zajęć, deklarację członkowską, informacje o danych osobowych RODO, harmonogram zajęć oraz 

płatności (zgodnie z aktualnym cennikiem zajęć indywidualnych i grupowych zamieszczonym na 

stronie www.sportteam.pl). 

 

12. Wszyscy uczestnicy zajęć prowadzonych przez UKS Sportteam zobowiązani są do wypełnienia i 

posiadania w UKS Sportteam karty członkowskiej oraz przestrzegania regulaminu członka UKS 

Sportteam. 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis:.......................................... 

http://www.sportteam.pl/


13. 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  

  

14. 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 3 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.  

 

15. W przypadku zajęć indywidualnych: 

TENIS - klient zobowiązany jest do opłaty miesięcznej za usługę trenerską na podstawie 

harmonogramu oraz opłaty za kort. 

PŁYWANIE - klient zobowiązany jest do opłaty za usługę trenerską na podstawie harmonogramu 

(płatne z góry za cały semestr bądź w maksymalnie trzech ratach) oraz do opłaty za wejścia na 

basen. Opłata za wejścia na basen uiszczana jest jednorazowo wraz z pierwszą ratą za zajęcia. 

Termin wpłaty za wejścia na basen jest ten sam co dla pierwszej raty za zajęcia. 

  

16. Odwołanie zajęć indywidualnych przez klienta jest możliwe, jednak najpóźniej do godziny 20.00 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 do końca trwania wykupionego abonamentu. 

W przypadku braku możliwości wyznaczenia terminu na odrobienie zajęć przed końcem semestru, 

uiszczona opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. 

 

17. Odwołanie zajęć grupowych oraz ich odrobienie w innym terminie jest niemożliwe. Wprowadzenie 

możliwości odpracowywania zaległości w innych grupach wiązałoby się ze spadkiem jakości szkolenia 

i niekontrolowaną liczbą osób na zajęciach. Niezależnie od powodu braku uczestnictwa Uczestnika 

w zajęciach grupowych, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. 

  

18. W przypadku odwołania zajęć (indywidualnych oraz grupowych) w wyniku działania siły wyższej 

(pogoda, awarie obiektu, brak prądu, czasowe zawieszenie zajęć sportowych przez organy 

nadrzędne, itp.) zajęcia zostaną odrobione w innym ustalonym terminie. 

  

19. Zajęcia odwołane na skutek czynników wymienionych w punkcie 17, zostaną odrobione w terminie 

wyznaczonym przez Trenera, przypadającym, o ile będzie to możliwe, w trakcie trwania tego 

samego semestru, w którym miały odbyć się odwołane zajęcia. Zwrot kosztów z tytułu przerw 

spowodowanych przez wyżej wymienione czynniki nie przysługuje.  

  

20. W wypadku odwołania przez Trenera zajęć indywidualnych w tym samym dniu, w którym miały się 

odbyć, Uczestnik nie jest obciążony kosztem wynajmu obiektu, a zajęcia zostaną poprowadzone 

w innym terminie wyznaczonym z Trenerem, dodatkowo Uczestnik otrzyma jednen trening bezpłatny 

w wybranym terminie.  

 

21.  

W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego udział w zajęciach grupowych (powyżej trzech 

tygodni), wniesiona opłata za usługę trenerską może zostać zaliczona na inne usługi świadczone w 

klubie Sportteam wybrane przez Uczestnika i wykorzystana w czasie trwania umowy. Opłata za 

obiekt (kort tenisowy/wejście na basen) nie podlega zwrotowi. Uczestnik zajęć (w przypadku osób 

niepełnoletnich ich prawny opiekun) zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

od wystąpienia zdarzenia, zgłosić swoją nieobecność na zajęciach informując o wystąpieniu 

zdarzenia losowego uniemożliwiającego udział w zajęciach, wskazując jednocześnie przewidywany 

czas niemożności uczestnictwa w zajęciach. Niedokonanie zgłoszenia w ww. terminie uniemożliwia 

zaliczenie na inne usługi świadczone przez Sportteam opłaty za usługę trenerską uiszczoną za 

zajęcia, w których Uczestnik nie wziął udziału, a które odbyły się przed zgłoszeniem zdarzenia. 

 

 

Czytelny podpis:.......................................... 

 

 



22. Kwota za wynajem obiektu podczas zajęć grupowychnie podlegająca zwrotowi, to suma 
niewykorzystanych wejść pomnożona przez wartość jednorazowej opłaty "wejściówka/składka" na 
obiekt, na którym prowadzone są zajęcia. Wejściówka w przypadku pływania wynosi 15 zł od osoby 
za jedne zajęcia, a składka w przypadku kortu tenisowego wynosi 20 zł od osoby za jedne zajęcia. 

 

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

  

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

zajęć.  

 

25. Uczestnik zajęć z nauki oraz doskonalenia pływania na pływalni: 

a) WESOLANDIA - w kasie basenowej na swoje imię i nazwisko otrzymuje 75 minutowy zegarek - 

(10 min w szatni przed lekcją, 45 min lekcja, 20 min w szatni po lekcji). Osoby, które będą chciały 

przed lub po lekcji zostać dłużej na basenie, indywidualnie muszą dopłacić bezpośrednio w kasie 

pływalni zgodnie z cennikiem obiektuł po zakończeniu korzystania z basenu.   

b) DELFINEK - pobiera kluczyk do szafki, który po ukończonych zajęciach ma obowiązek pozostawić 

w szafce (opłata za zgubiony kluczyk wynosi 50zł). Uczestnik zajęć grupowych może przebywać na 

basenie 75 minut (10 min w szatni przed lekcją, 45 min lekcja, 20 min w szatni po lekcji) 

a Uczestnik zajęć indywidualnych 60 minut (10 min w szatni przed lekcją, 30 min lekcja, 20 min 

w szatni po lekcji).  

 

26. 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.  

 

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

odpowiedzialności.  

 

28. Ze względów bezpieczeństwa - zgodnie z obowiązującymi aktualnie w kraju wytycznymi, uczestnicy 

zajęć są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz w miejscach 

wyznaczonych przez obiekt, na którym odbywają się treningi (każdy uczestnik musi zaopatrzyć się 

własne środki ochrony). W przypadku niezastosowania się do obowiązujących zasad, Uczestnik nie 

zostanie wpuszczony na zajęcia, a opłata nie podlega zwrotowi. 

 

29. Ze względów bezpieczeństwa, uczestnicy zajęć (w przypadku uczestników niepełnoletnich ich prawni 

opiekunowie) potwierdzają, że nie są im znane żadne okoliczności, z których wynika, że mogłoby 

dojść do ich zarażenia COVID-19, oni ani ich domownicy nie posiadają objawów zarażenia COVID-

19, nie miały kontaktu z osobą zarażoną ani przebywającą w kwarantannie lub izolacji w ostatnich 

14 dniach. 

 

30. Ze względów bezpieczeństwa, uczestnicy zajęć są zobowiązani do mycia oraz dezynfekcji rąk przed 

oraz po każdych zajęciach (każdy uczestnik musi zaopatrzyć się własne środki ochrony) 

 

31. Ze względów bezpieczeństwa, uczestnicy zajęć z oznakami chorobowymi nie zostaną dopuszczeni do 

zajęć (m.in. katar, kaszel), muszą oni zostać natychmiast zabrani przez prawnych opiekunów. 

Opłata za te zajęcia nie podlega zwrotowi.  

 

32. Ze względów bezpieczeństwa - zgodnie z obowiązującymi aktualnie w kraju wytycznymi, 

Opiekunowie odprowadzający oraz odbierający dzieci na zajęcia, zobowiązani są do bezwzględnego 

zakrywania ust i nosa. 

  

33. Zawierając Umowę o świadczenie usług w zakresie prowadzenia Zajęć Sportowych z UKS Sportteam 

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie 

danych osobowych swoich oraz Uczestnika Zajęć przez UKS Sportteam w celach prawidłowej 

realizacji Umowy.  

  

 

 

 

 

 

Czytelny podpis:.......................................... 

 



34. 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.  

  

35. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych, o której mowa w pkt 32, 

poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Sportteam.  

 

36. Klient ma prawo dostępu do przekazanych Organizatorowi danych oraz prawo żądania sprostowania 

danych poprzez przesłanie Organizatorowi pisemnego oświadczenia w tej sprawie.  

 

37. 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.  

 

38. UKS Sportteam zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia 

treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć.  

 

39. Uczestnictwo w zajęciach sekcji sportowych klubu UKS Sportteam jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

 

 

 

Data i czytelny podpis:.......................................................................... 


