SEKCJE SQUASH
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Tarnowskie Góry dnia [Data]
Agencja Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000042676, NIP-6450203947, kapitał zakładowy: 47 224 250 PLN
§1
1.

AIG S.A. zobowiązuje się do prowadzenia w sezonie 2020/2021 zajęć sekcji squash zapewniając opiekę
wykwalifikowanej kadry dydaktycznej oraz wysoką jakość szkolenia.

§2
Zajęcia prowadzone są w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8.
Za realizację zajęć odpowiada Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. zarządzająca obiektem Hala Sportowa
w Tarnowskich Górach.
3. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości publicznej na stronie
internetowej www.parkwodny.com.pl w zakładce sekcje squash.
4. Cenę określa cennik opublikowany na stronie www.parkwodny.com.pl w zakładce sekcje squash.
5. Zajęcia odbywają się w grupach do 8 osób.
6. Kwalifikacji Uczestnika zajęć do grupy szkoleniowej dokonuje kadra nauczająca.
7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu „Hali Sportowej” w Tarnowskich Górach.
8. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiada instruktor grupy, za bezpieczeństwo w szatniach
odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika zajęć.
9. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym
zakresie; AIG S.A. odpowiada jedynie za szkody powstałe z przyczyn dotyczących właściciela „Hali
Sportowej”
10. AIG S.A. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, jeżeli Uczestnik zajęć
utrudnia sprawne przeprowadzenie zajęć ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia
i zdrowia własnego lub innych osób.
1.
2.

§3
1.
2.
3.
1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.

Zajęcia sekcji trwają 60 minut
Sezon trwa 10 miesięcy
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
§4
Uczestnictwo w sekcji jest odpłatne; cena jest uzależniona od sposobu zapłaty.
a) miesięcznie - Płatności mogą być realizowane wyłącznie za pomocą płatności subskrypcyjnych –
bezpośredniego, co miesięcznego obciążenia karty bankowej. Płatność za zajęcia pobierana będzie z góry
ostatniego dnia miesiąca za kolejny miesiąc. Pierwszej wpłaty należy dokonać w dniu zapisu do sekcji i
podpisania regulaminu.
b) jednorazowo z uwzględnieniem rabatu 10% – kwota płatna w BOK Hali Sportowej w dniu zapisu do
sekcji.
Opłata za udział w sekcji jest stałą opłatą ryczałtową – bez względu na ilość zajęć przypadających w danym
miesiącu.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot ceny kursu w przypadku nie uczestniczenia w zajęciach, chyba że
nieobecność spowodowana jest chorobą przewlekłą Uczestnika sekcji poświadczoną przez lekarza
prowadzącego, trwającą co najmniej jeden miesiąc.
§5
Wypowiedzenie może zostać złożone przez obie strony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.
W przypadku wypowiedzenia Uczestnikowi sekcji przysługuje zwrot ceny proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu, z zastosowaniem pkt. 3.
W przypadku wypowiedzenia przez Uczestnika sekcji traci on wszelkie uprawnienia wynikające z uzyskanych
upustów, o których mowa w § 4 Umowy.
§6
Uczestnik sekcji (w przypadku osoby pełnoletniej) / Opiekun prawny małoletniego Uczestnika sekcji
oświadcza, że:
a) uczestnik sekcji może korzystać z grupowych zajęć squash organizowanych przez AIG S.A.

2.

b) uczestnik sekcji nie ma przeciwwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa w zajęciach sekcji squash.
Uczestnik sekcji (w przypadku osoby pełnoletniej) / Opiekun prawny małoletniego Uczestnika sekcji wyraża
zgodę na:
a) utrwalanie wizerunku uczestnika sekcji oraz podczas nagrań i sesji zdjęciowych realizowanych podczas
zajęć, w sytuacjach aranżowanych przez organizatorów.
b) publikację wizerunku uczestnika zajęć na stronach internetowych promujących Park Wodny i Halę
Sportową Tarnowskie Góry.

§7
Członek sekcji jest zobowiązany do:
przed rozpoczęciem zajęć uczestnik sekcji powinien zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu dokonania
formalności:
• odbić kartę w BOK
• założyć na nadgarstek opaskę wydaną przez pracownika BOK
b) zaangażowanego udziału w zajęciach
c) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia, sportowej rywalizacji,
d) poszanowania innych osób oraz dbania o sprzęt sportowy,
e) sumiennego wykonywania poleceń instruktora oraz starannego wykonywania zadań.
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§8
Załącznik dotyczący ochrony danych osobowych stanowi integralną część regulaminu.
Uczestnik zajęć / opiekun prawny uczestnika zajęć oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje
jego postanowienia.

