
 
 

TENIS SPORTTEAM MOKOTÓW - KALENDARZ – II SEMESTR 2019/2020 
                                                                                                            II semestr trwa od 27.01 do 14.06 
 

 
Dni oznaczone ciemnoszarym kolorem nie są ujęte w opłatach – zajęcia się nie odbywają! 

 

Opłaty: 
 

OPŁATA ZA CAŁY SEMESTR OPŁATA ZA SEMESTR W RATACH 

DLA WPŁACAJĄCYCH 
W TERMINIE  
do 9 lutego 

DLA 
WPŁACAJĄCYCH 
PO TERMINIE  
9 luty 2020 

opłata za semestr 
wynika z sumy rat 
z uwzględnieniem 

ich terminu 
płatności 

I RATA II RATA III RATA 
Płatna 

 w terminie  
do 9.02 

Płatna 
po terminie  

 9.02 

Płatna  
w terminie 

do 9.03 

Płatna  
po terminie  

 9.03 

Płatna  
w terminie do 

9.04 

Płatna  
po terminie  

9.04 
1os/1h 

 w tygodniu 950zł 330zł 350zł 330zł 350zł 330zł 350zł 
1os/2h  

w tygodniu 1820zł 630zł 650zł 630zł 650zł 630zł 650zł 
1os/3h  

w tygodniu 2650zł 910zł 930zł 910zł 930zł 910zł 930zł 

Zniżka dla rodzeństwa przy opłatach - powyżej 4 godzin tygodniowo. 

UWAGA – NIŻSZA OPŁATA ZA ZAJĘCIA OBEJMUJE WSZYSTKICH WPŁACAJĄCYCH TERMINOWO! 

NUMER KONTA TENIS MOKOTÓW - UKS SPORTTEAM 77 1140 2004 0000 3702 7520 7422 
 

Zapisz Twój e-mail w newsletterze na stronie Sportteam a wszystkie wiadomości o akcjach i imprezach otrzymasz pierwszy!  
Zapraszamy na naszą stronę www.sportteam.pl oraz fanpage Sportteam Zdrowy Styl na Facebooku 

 
7.06 – Rodzinny Turniej Pływacki z ok. Dnia Dziecka - informacje na www.sportteam.pl 

4-5.04 Turniej Zajęczkowy - zabawa i turniej tenisowy dla dzieci i dorosłych  - informacje na www.sportteam.pl 
8.04 "Poszukiwanie Zająca" - okolicznościowe dni dla dzieci pełne aktywności i wrażeń od godz. 8:00 do 17:00 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w naszych klubowych imprezach - to integralna część treningów, integracja i  motywacja do pracy oraz nauki. 
 Zachęcamy do wsparcia naszych zawodów (możliwa promocja wizerunku firmy) – osoby zainteresowane prosimy o kontakt. 

LATO 2020 – SPORTOWISKA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY (Letnia Baza Klubu Sportteam – Dadaj)  
LETNIA FAMILIADA 2020 - rodzinny wyjazd rekreacyjno-sportowy 26.07-1.08 2020 

SPORTOWE LATO W MIEŚCIE –  w czasie wakacji organizujemy zajęcia w formie półkolonii – codziennie 8:00-17:00 
z opieką i wyżywieniem oraz: tenis, pływanie, gimnastyka, zabawy, zawody, animacje rekreacyjno-sportowe 

 

UWAGA 
Wszystkich uczestników zajęć sekcji tenisowej UKS Sportteam obowiązuje regulamin znajdujący się na stronie www.sportteam.pl. 
Przystępując do zajęć uczestnicy akceptują regulamin sekcji tenisowej  i zobowiązują się go przestrzegać. 
Na zajęciach tenisowych obowiązuje strój sportowy i obuwie z płaską podeszwą  
Zajęcia trwają 60minut z czego ostatnie 5minut to czas organizacyjny – sprzątanie kortu, zbieranie piłek itp. 
 
W przypadku rezygnacji z zajęć w sekcji tenisowej UKS Sportteam lub czasowej niemożliwości uczestniczenia w 
treningach (w wyniku zdarzeń losowych) klient zobowiązany jest poinformować o tym koordynatora sekcji.  
W przeciwnym wypadku zajęcia podlegają pełnej opłacie. W związku z rezygnacją z zajęć: UKS Sportteam zwraca 
klientowi wniesioną opłatę w kwocie pomniejszonej o wartość odbytych zajęć. Klient zobowiązany jest do 
uregulowania klubowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% od pełnej opłaty semestralnej.      
 
Wraz z przystąpieniem dziecka do zajęć UKS Sportteam rodzic potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by jego dziecko 
uczestniczyło w treningach tenisowych oraz akceptuje plan treningowy i regulamin sekcji. 

 
Ze względu  na ograniczoną liczbę miejsc w grupach, plan treningowy (różne poziomy) odrabianie zajęć, przychodzenie na lekcje w 
innych godzinach, terminach lub do innej grupy jest niemożliwe! Wprowadzenie możliwości odpracowywania zaległości w innych 
grupach wiązałoby się ze spadkiem jakości szkolenia i  niekontrolowaną liczbą osób na zajęciach. 
 
Bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi zapewnia wykwalifikowana kadra licencjonowanych instruktorów i trenerów PZT oraz UKS 
Sportteam tylko w czasie trwania lekcji! Za przebywanie dzieci na terenie obiektu tenisowego przed i po lekcji odpowiedzialni są rodzice! 
  
W przypadku odwołania zajęć w wyniku działania siły wyższej (pogoda itp.) treningi zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie. 

 
W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych opłata nie podlega zwrotowi 
Treningi odbywają się w grupach 3 - 8 osobowych. Ilość ćwiczących uzależniona jest od ich wieku oraz poziomu zaawansowania.  
W przypadku braku wymaganej liczby ćwiczących koordynator sekcji proponuje inne terminy zajęć. 
 

Trenerzy UKS Sportteam pomagają w wyborze lub zakupie rakiety tenisowej. 

Używane rakiety tenisowe możemy pomóc sprzedać lub odkupić dla klubu. 

https://www.mbank.com.pl/accounts_list.aspx
http://www.sportteam.pl/
http://www.sportteam.pl/

