
  Brwinów data …...........................

Zgłoszenie dziecka na zajęcia tenisowe 2020/2021

Zgłaszam  dziecko  na  zajęcia  tenisowe  w  roku  szkolnym  2020/2021  od

września 2020r do końca czerwca 2021r zgodnie z regulaminem i cennikiem zajęć

indywidualnych i grupowych:

(PROSZĘ  WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI)           

DANE  DZIECKA :

1. Imię dziecka……………………………………………………….

2. Nazwisko…………………………………………………………...

3. Data urodzenia ………………………………………….....

DANE  RODZICA (OPIEKUNA):

4. Telefon do rodzica (opiekuna) ….............................................

Imię i Nazwisko ……………………………...............................

adres e-mail …..........................................................................

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby niezbędne

do zapewnienia prawidłowego funcjonowania zajęć i rezerwacji kortu w klubie tenisowym w Brwinowie przy

ul. Żwirowej 18.

          Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych klubu

tenisowego SNTC Brwinów na stronach www.snct.com.pl oraz facebook-u.

          Akceptuję regulamin i cennik zajęć tenisowych klubu SNTC Brwinów.

         Ja niżej popisana / y oświadczam, że stan zdrowia dziecka zezwala na udział w zajęciach sportowych.

…................                   …..................................................
                    data                         (podpis rodziców lub opiekunów)

SNTC tennis club Brwinów  ul . Żwirowa 18  tel 22 729 44 95  www.sntc.com.pl  @sntcbrwinow

http://www.sntc.com.pl/
http://www.snct.com.pl/


Brwinów data………………….

OŚWIADCZENIE COVID -19

1. Oświadczam, że posyłam na zajęcia tenisowe dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych

2. Oświadczam, że według mojej wiedzy :

a)dziecko  ani  jego  opiekunowie,  domownicy  nie  mieli  kontaktu  z  osobą  zarażoną

koronawirusem lub osobą w trakcie kwarantanny lub izolacji;

b)dziecko  ani  jego  opiekunowie,  domownicy  nie  wykazują  symptomów  zakażenia

koronawirusem;

c) dziecko ani jego opiekunowie , domownicy nie są objęci kwarantanną lub izolacją;

3. Oświadczam, że  w przypadku pozyskania informacji o występowaniu któregokolwiek ze

zdarzeń opisanych w pkt 2 oświadczenia, niezwłocznie poinformuję o tym klub tenisowy.

4. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury dziecka przez personel klubu.

5. Wyrażam zgodę na odizolowanie dziecka w przypadku występowania temperatury powyżej

37,5 st. C lub występowania objawów chorobowych i zobowiązuję się do niezwłocznego

odbioru dziecka z zajęć.

6. Jestem świadomy/a ryzyka związanego z posyłaniem dziecka na zajęcia w trakcie trwania

pandemii, akceptuję powyższe ryzyko i nie będę wnosił z tego tytułu roszczeń.

                                                                                                  

Imię i Nazwisko Dziecka ……………………………………………………………………………...

Nazwa Szkoły Dziecka ………………………………………………………………………………..

Klasa ……………………………………………………………………

Imię i Nazwisko Rodzica ……………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych niezbędnych do realizacji zajęć tenisowych.

                                                

  ……………                      ………………………  

data                                       podpis rodzica

SNTC tennis club Brwinów  ul . Żwirowa 18  tel 22 729 44 95  www.sntc.com.pl  @sntcbrwinow

http://www.sntc.com.pl/


Regulamin Akademii Tenisowej SNTC Brwinów 2020/2021

-zajęcia przedpołudniowe w czasie świetlicowym

1. Zajęcia trwają 55 minut i odbywają się w klubie tenisowym SNTC Brwinów przy ul. 
Żwirowej 18.

2.  Koszt zajęć tenisowych to ilość godzin w miesiącu pomnożone przez 35 zł za godzinę 
(czyli średnio 4 godziny w miesiącu razy 35 zł wynosi średnio 140 zł miesięcznie)

3. Opłatę za zajęcia wnosimy do 5 dnia każdego miesiąca za wszystkie lekcje  miesiącu. 
Płacimy w recepcji klubu gotówką lub kartą płatniczą, lub przelewam na konto – Sky Net
Sp. z o.o. nr konta BSBR: 29 9291 0001 0097 8295 2000 0020 
w tytule: Imię i Nazwisko dziecka; dzień i godz. gry - oraz miesiąc opłat 
(np.: Jan Nowak; wtorek godz.17:00 za październik 2019)

4. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie przewiduje się zwrotu pieniędzy 
(zajęcia odbywają się dla pozostałych dzieci z grupy) natomiast po uzgodnieniu, istnieje
możliwość odegrania zajęć w innym terminie w innej grupie . Gdy zajęcia odwoła cała 
grupa, zajęcia odbędą się w innym, wspólnie ustalonym terminie.

5. W przypadku wyjazdu lub choroby trenera, osoby uczestniczące w zajęciach zostaną
powiadomione o zaistniałej sytuacji. Powyższe zajęcia odbędą się z trenerem
zastępującym lub zostaną odrobione w innym, wspólnie ustalonym terminie.

6. Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne a w przypadku ferii zimowych
kwota zostanie pomniejszona o ilość dni wolnych od zajęć.

7. Rezygnacja z zajęć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

www.sntc.com.pl
tel recepcja 22 729 44 95
tel klub        601 201 340
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