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REGULAMIN CENTRALNEGO KLUBU TENISOWEGO w Grodzisku Mazowieckim 

działającego przy Fundacji De Arte Athletica 

 

I   Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Centralnego Klubu Tenisowego 

Grodzisk Mazowiecki jest Fundacja De Arte 

Athletica (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w 

Kozerkach, ul. Jowisza 92, kod 05-825, poczta 

Grodzisk Mazowiecki, zarejestrowaną w KRS 

pod nr 0000586199, nr Regon 363055830, 

nr NIP 5291808903. 

2. Regulamin określa zasady działania 

Centralnego Klubu Tenisowego (zwanego dalej 

CKT), które obowiązują wszystkich uczestników 

zajęć organizowanych przez CKT. 

3. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 

II   Członkostwo w CKT 

1. Członkiem klubu może zostać każda osoba 

w dowolnym wieku, która wypełniła Deklarację 

przystąpienia do CKT, uzyskała pozytywną 

rekomendacją Zarządu Fundacji i opłaciła 

składkę członkowską. 

2. Każdy nowoprzyjęty członek CKT jest 

zobowiązany dostarczyć jedną fotografię 

formatu paszportowego w celu wyrobienia 

przez CKT legitymacji klubowej. Koszt 

wyrobienia legitymacji ponosi CKT. Za wydanie 

duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 

20 zł. 

3. Członkowie CKT zobowiązani są opłacać składki 

członkowskie w terminie do 31 stycznia za dany 

rok kalendarzowy lub w chwili przystąpienia do 

CKT. 

4. Wysokość składki ustalona jest wysokości 100 

zł / rok. Zmiana wysokości składki ogłaszana 

będzie nie później niż 30 listopada każdego 

bieżącego roku na stronie 

www.CentralnyKlubTenisowy.pl . 

II   Obowiązki uczestników szkolenia tenisowego 

1. CKT oferuje swoim członkom szkolenia 

tenisowe, korzystanie z których jest 

dobrowolne. 

2. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie 

członkowie CKT, którzy podpisali umowę 

szkoleniową.  

3. Koszty szkolenia określone są w umowie 

szkoleniowej i zależą od rodzaju obiektu, 

liczebności grupy i częstotliwości zajęć. 

4. Opłaty za koszty szkolenia uczestnik 

zobowiązany jest uiszczać miesięcznie, z góry, 

najpóźniej pierwszego dnia miesiąca. Opłaty 

można wnosić gotówką lub przelewem na 

rachunek Fundacji, w Alior Banku, nr 

22 2490 0005 0000 4520 4528 9214  

5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do: 

a. przestrzegania Regulaminu CKT, 

b. przestrzegania regulaminu obiektu 

sportowego, na którym odbywają się 

zajęcia, 

c. przestrzegania zasad etyki gry w tenisa 

ziemnego, 

d. punktualnego stawiania się na zajęciach 

i aktywnego w nich uczestniczenia, 

e. stosowania się do poleceń instruktorów 

i trenerów, 

f. dbania o porządek, sprzęt i urządzenia 

w trakcie zajęć. 

IV   Organizacja zajęć tenisa 

1. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy 

i obuwie od podeszwie przeznaczonej do 

nawierzchni, na jakiej odbywają się zajęcia. 

2. Czas trwania zajęć określony jest w umowie 

szkoleniowej. 

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej 

przygotowanym harmonogramem zajęć. 

Zmiany harmonogramu są możliwe w ramach 

wolnych godzin na obiektach sportowych oraz 

wolnego czasu kadry szkoleniowej. Szczegóły 

dotyczące zmian harmonogramu określa 

umowa szkoleniowa. 

4. CKT nie odpowiada za bezpieczeństwo 

uczestników przed rozpoczęciem zajęć oraz po 

ich zakończeniu. Pozostawienie dziecka na 

terenie obiektu nie obliguje kadry CKT do 

opieki nad uczestnikiem do momentu 

rozpoczęcia zajęć lub odebrania go przez 

rodzica lub opiekuna. W przypadkach losowych 

skutkujących przedłużeniem pobytu dziecka na 

terenie obiektu rodzice lub opiekunowie 

zobowiązani są poinformować o takim fakcie 

trenera lub recepcję CKT. 
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5. W przypadku choroby uczestnika zajęć 

grupowych lub nieobecności spowodowanej 

wypadkiem losowym koszty zajęć nie są 

zwracane. Dopuszcza się jednak uczestnictwo 

w zajęciach innej grupy w najbliższym 

dogodnym i uzgodnionym wcześniej z kadrą 

CKT terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 

dni od dnia opuszczenia zajęć. 

6. W przypadku choroby uczestnika zajęć 

indywidualnych lub nieobecności 

spowodowanej wypadkiem losowym koszty 

zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak 

przełożenie zajęć na inny termin, wcześniej 

uzgodniony z kadrą CKT, pod warunkiem 

zgłoszenia nieobecności na co najmniej 24h 

przed planowanym terminem zajęć. 

V   Odpowiedzialność 

1. Członkowie klubu korzystają z infrastruktury 

klubowej i obiektów na własne ryzyko 

i odpowiedzialność. 

2. CKT nie ponosi odpowiedzialności za 

niezawinione przez siebie wypadki oraz za 

rzeczy pozostawione bez opieki. 

3. CKT nie odpowiada za urazy i kontuzje 

powstałe w skutek złego korzystania z 

infrastruktury oraz nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa. 

4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów 

alkoholu. Osoby pozostające pod wpływem 

alkoholu mogą zostać poproszone o 

opuszczenie obiektu lub przerwanie zajęć 

szkoleniowych. 

5. Wszyscy członkowie klubu korzystający ze 

szkolenia zobowiązani są do złożenia 

oświadczenia o stanie zdrowia. W imieniu osób 

niepełnoletnich oświadczenie takie składa 

rodzić lub opiekun prawny. 

6. Teks oświadczenia jest następujący: 

Oświadczam, że mój (mojego dziecka – imię 

i nazwisko) ogólny stan zdrowia pozwala na 

udział w zorganizowanych przez „Centralny 

Klub Tenisowy w Grodzisku Mazowieckim” 

zajęciach tenisowych. Podpisanie niniejszego 

Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem 

powyższego oświadczenia. 

7. Powyższe oświadczenia należy składać co 

najmniej raz na 6 miesięcy. 

8. Uczestnicy niepełnoletni przybywają 

i odchodzą z zajęć pod opieką rodziców lub 

opiekunów. Jeżeli życzeniem rodziców lub 

opiekunów jest to, aby dziecko samodzielnie 

przybywało i opuszczało zajęcia, są oni 

zobowiązani do złożenia stosownego 

oświadczenia w tej sprawie. 

9. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego 

sprzętu członek klubu zobowiązany jest do 

zapłaty 50% wartości sprzętu liczonej w cenach 

detalicznych lub jego odkupu w ciągu 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiło uszkodzenie. 

10. CKT zastrzega sobie prawo do odwołania 

rezerwacji kortów lub zajęć szkoleniowych z 

powodu turniejów, imprez sportowych, 

konserwacji obiektów lub innych ważnych 

przyczyn. O takim fakcie członkowie zostaną 

poinformowani drogą mailową, telefoniczną 

lub poprzez ogłoszenie na stronie 

www.CentralnyKlubTenisowy.pl lub na tablicy 

w recepcji Klubu. 

VI   Postanowienia końcowe 

1. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować 

zawieszeniem lub wykluczeniem z zajęć lub 

pozbawieniem członkostwa w klubie na 

określony czas lub trwale. 

2. CKT zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu. 

3. Członkowie CKT posiadający licencję Polskiego 

Związku Tenisowego zobowiązani są wskazać 

CKT jako swój klub macierzysty. 

4. Każdy członek CKT ma prawo zrezygnować z 

członkostwa w dowolnej chwili bez podania 

przyczyny. Opłaty członkowskie wcześniej 

wniesione nie podlegają zwrotowi. 

 

Regulamin podpisany w imieniu Centralnego Klubu 

Tenisowego w Grodzisku Mazowieckim przez 

Zarząd Fundacji De Arte Athletica: 

 

Grodzisk Mazowiecki, 2015-11-30 

 


