Regulamin Zajęć Grupowych Zabierzów Squash

1. Regulamin ten dotyczy zajęć grupowych w klubie Zabierzów Squash, a w tym „Poranek Squash”,
„Pierwsze Kroki”, „Tactical Squash”, „Power Squash”, „Grupa średniozaawansowana”, „Grupa
Zaawansowana”.
2. Zapisów na zajęcia można dokonywać osobiście w recepcji klubu, telefonicznie pod numerem
12 285 31 70 lub poprzez grupę na Messengerze FB.
3. Opłata za zajęcia grupowe wynosi 30 zł w przypadku zajęć: „Poranek Squash” i „Pierwsze Kroki”
oraz 40 zł w przypadku zajęć: „Tactical Squash”, „Power Squash”, „Grupa
średniozaawansowana”, „Grupa Zaawansowana”. Istnieje możliwość częściowego rozliczenia
opłaty za zajęcia kartami partnerskimi (maksymalnie 15 zł na Uczestnika).
4. W cenie uwzględniony jest kort, trener oraz sprzęt do gry.
5. Klub Zabierzów Squash zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zbyt małej liczby
chętnych (2 uczestników).
5a. W przypadku gdy jeden uczestnik zajęć uiści podwójną opłatę zajęcia odbywają się.
Deklaracja co do zapłaty podwójnej wysokości musi nastąpić minimum na 12 godzin przed
danymi zajęciami.
6. Rezygnacji można dokonać na minimum 12 godzin przed danym zajęciami. Przy rezygnacji po tym
czasie należy uiścić pełną opłatę za zajęcia (nie obowiązują rozliczenia kartami partnerskimi).
6a. Za zgodą trenera prowadzącego zajęcia odwołane mogą się odbyć, jeżeli zgłosi się chętny
uczestnik lub uczestnicy.
7. Zajęcia nie odbywają się w Święta Kościelne/Państwowe oraz dni ustawowo wolne od pracy.
8. Maksymalna ilość uczestników zajęć to 4 osoby przy dostępnym jednym korcie, 8 przy dwóch
kortach, 12 przy trzech i 16 przy czterech kortach. Klub zastrzega sobie prawo do niezapisania
osoby na zajęcia jeśli osiągnięta została maksymalna ilość uczestników, a nie ma możliwości
zarezerwowania kolejnego kortu na zajęcia.
8a. W przypadku zajęć Pierwsze Kroki oraz Grupy Zaawansowanej na jeden kort przypada
maksymalnie 3 uczestników.
9. Na zajęcia Pierwsze Kroki zapraszane są osoby, które albo dopiero zaczynają przygodę ze
squashem (początkujący) albo są na poziomie podstawowym.

10. W przypadku dużej różnicy poziomu Uczestników, Prowadzący zajęcia dobiera ćwiczenia w ten
sposób żeby równo rozłożyć czas treningu pomiędzy każdego Uczestnika.

11. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2018 do 31.09.2019.

12. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
13. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Prowadzący Zajęcia Grupowe, Recepcja
Zabierzów Squash lub Manager Zabierzów Squash.

