
ZAŁĄCZNIK NR 1 – REGULAMIN ZAJĘĆ  

 

Regulamin Zajęć Sportowych Klubu SPORTTEAM  („Regulamin”) 

I 

ZASADY OGÓLNE 

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 

20, 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 określonych w niniejszym Regulaminie.  

  

3. Zajęcia odbywają się w miejscach i terminach wybranych przez Klienta w procedurze zapisu na 

zajęcia, w ramach obowiązującej ofert UKS Sportteam, a uczestnictwo w nich oznacza również 

akceptację regulaminu korzystania z danego obiektu.  

  

4. W zajęciach mogą brać udział dorośli oraz młodzież i dzieci od lat 3 (w wypadku osób 

niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych) po zawarciu umowy z 

UKS Sportteam na prowadzenie zajęć. Zawarcie umowy o udział w zajęciach następuje na 

odległość, poprzez panel dostępny w Koncie Klienta, utworzonym zgodnie z regulaminem.  

  

5. Zakwalifikowanie Uczestnika do danej grupy treningowej jest uprawnieniem trenera 

prowadzącego zajęcia lub koordynatora, 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 indywidualne 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, 

zgodnie z informacjami podanymi w panelu Konta Klienta na stronie www.sportteam.pl.  

 

II  

OPŁATY 

  

8. 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.  

  

9. Opłatę za zajęcia należy dokonać w wyznaczonych terminach przelewem na właściwy numer konta 

UKS Sportteam, zgodnie z informacjami wskazanymi w panelu Konta Klienta na stronie 

www.sportteam.pl.  

 

10. 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.  

 

11. 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 semester 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. 

 

III 

ZASADY ODRABIANIA I ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ 

  

12. Odwołanie albo odrabianie Zajęć indywidualnych przez Klienta jest możliwe na zasadach i w 

terminach przewidzianych poniżej. Zajęcia odwołane po upływie terminów wskazanych poniżej 

podlegają opłacie zgodnie cennikiem i nie będą odrabiane. Jako zajęcia niewykorzystane, dla 

celów niniejszego Regulaminu Stronu rozumieją wyłącznie zajęcia, z których Klient zrezygnował 

najpóźniej do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym dzień treningu.  

 

13. W wypadku rezygnacji z danego treningu, w terminie najpóźniej do godziny 20:00 w dniu 

poprzedzającym dzień treningu, znajdują zastosowanie następujące postanowienia:  

Zajęcia indywidualne pływanie i tenis: 
a Klient może odrobić dany trening w terminie uzgodnionym z trenerem do końca danego 

semestru oraz z uwzględnieniem dostępności obiektu, w którym prowadzone są zajęcia. 

Zajęcia grupowe i duety - pływanie i tenis: 
b opłata za odwołany trening nie podlega zwrotowi. 

 

14. W wypadku odwołania którychkolwiek Zajęć wymienionych w pkt. 13 powyżej, po godzinie 20:00 

w dniu poprzedzającym dzień danego treningu, opłata za odwołany trening nie podlega zwrotowi.  

 

 

 

15. W wypadku rezygnacji przez Klienta z całości Zajęć pozostałych w danym semestrze, ale wyłącznie 

w odniesieniu do Zajęć zaplanowanych po dniu rezygnacji, znajdują zastosowanie następujące 

postanowienia:  

 

Zajęcia indywidualne tenis: Klient otrzyma zwrot 90% opłaty uiszczonej za niewykorzystane 

Zajęcia; 

Zajęcia indywidualne pływanie: Klient otrzyma wyłącznie zwrot uiszczonej opłaty trenerskiej. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma zwrotu opłaty z tytułu wejścia na basen; 

Zajęcia grupowe i duety tenis i pływanie: Klient otrzyma zwrot 50% opłaty uiszczonej za 

niewykorzystane Zajęcia. 

  

16. W przypadku odwołania zajęć (indywidualnych oraz grupowych) przez UKS Sportteam w wyniku 

działania siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od UKS Sportteam (pogoda, awarie obiektu, 

brak prądu, czasowe zawieszenie zajęć sportowych przez organy nadrzędne, itp.) znajdują 

zastosowanie następujące postanowienia: 
 

W wypadku, gdy przyczyna odwołania Zajęć trwa do 14 dni: Zajęcia będą odrabiane w 

terminie uzgodnionym z trenerem do końca danego semestru oraz z uwzględnieniem 
dostępności obiektu; 
W wypadku, gdy przyczyna odwołania Zajęć trwa powyżej 14 dni: Klient otrzyma zwrot 
70% opłaty uiszczonej za zajęcia w formie przelewu na konto Klienta; albo  
Klient otrzyma zwrot 100% opłaty uiszczonej za zajęcia w formie vouchera do wykorzystania na 
dowolne zajęcia lub wyjazdy z oferty UKS Sportteam. Przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, 
że voucher zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia ustania przyczyny odwołania Zajęć.  

 

 

 

IV  

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 

 

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. Uczestnik zajęć z nauki oraz doskonalenia pływania na pływalni: 

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

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

przed lub po lekcji zostać dłużej na basenie dopłacą w kasie odpowiednią opłatę zgodnie z 

cennikiem obiektu.   

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 75minut (10min szatnia przed lekcją, 45min lekcja, 20min szatnia po 

lekcji) oraz 60minut (10min szatnia przed lekcją, 30min lekcja, 20min szatnia po lekcji) w 

przypadku zajęć indywidualnych 

 

20. 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.  

  

21. Za rzeczy pozostawione przez Uczestnika zajęć na terenie obiektu, UKS Sportteam nie ponosi 

odpowiedzialności.  

V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

22. UKS Sportteam zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianach Klienci i Uczestnicy 

zostaną poinformowani poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany przy zakładaniu 

Konta Klienta. 

 

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

niniejszego Regulaminu.  

 

 

VI 

REGULACJE DOTYCZĄCE EPIDEMII COVID-19 

24. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz w 

miejscach wyznaczonych przez dany obiekt, na którym odbywają się treningi. 

 

25. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do mycia oraz dezynfekcji rąk przed oraz po każdych zajęciami 

(każdy uczestnik posiada własne środki higieniczne). 

 

26. Uczestnicy zajęć z oznakami chorobowymi nie zostaną dopuszczeni do zajęć (m.in. katar, kaszel, 

podwyższona temperatura ciała), muszą oni zostać natychmiast zabrani przez prawnych 

opiekunów. 

 

27. Opiekunowie odprowadzający oraz odbierający dzieci na zajęcia, zobowiązani są do 

bezwzględnego zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz w miejscach 

wyznaczonych przez dany obiekt. 

 


