Imię i nazwisko dziecka:………………….………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica:………………..…………………………………………………..
Adres e-mail + telefon rodzica:….……………………………………………………….

Regulamin szkółki squasha Squash4You w sezonie 2022/2023
1. Treningi squasha dzieci i młodzieży odbywają się w grupach, pod opieką instruktorów i
trenerów rekomendowanych przez Squash4You.
2. Rodzic rezerwuje miejsce w grupie dla dziecka na okres minimum jednego miesiąca.
Automatycznie przenosimy rezerwację miejsca na kolejny miesiąc jeśli nie została ona
odwołana mailem (kontakt@squash4you.pl) lub smsem (500 497 333) przed pierwszym dniem nowego
miesiąca. Odwołanie w recepcji lub telefoniczne mimo wszystko wymaga potwierdzenia mailowego lub
sms ze strony rodzica/opiekuna.
3. Za zarezerwowane miejsce pobieramy opłatę miesięczną według aktualnego cennika. Pakiety:
Podstawowy: 139zł/mc zajęcia 1x w tygodniu, płatność co miesiąc do 7-go danego miesiąca.
Rozszerzony: 195zł/mc zajęcia 2x w tygodniu, płatność co miesiąc do 7-go danego miesiąca.
Na pakiet podstawowy składa się: zajęcia 1x w tygodniu a na pakiet rozszerzony: zajęcia 2x w tygodniu
plus możliwość gry z innymi juniorami (posiadającymi ten sam pakiet) bez limitu od poniedziałku do piątku
w godz. 14-16.
4. W przypadku braku opłaty do 7-go dnia danego miesiąca włącznie naliczona zostanie dodatkowa
opłata miesięczna 15zł a obsługa klubu nie będzie wpuszczać zapisanego dziecka na zajęcia do momentu
uiszczenia opłaty (powiększonej o ww. 15zł).
5. Pierwsze, pokazowe zajęcia dla nowych (osób, które nigdy nie trenowały w szkółce S4Y) chętnych są
gratis. Jeśli rodzic zdecyduje się zapisać dziecko do szkółki za pozostałe treningi w danym miesiącu płaci z
góry kwotę 40zł x ilość zajęć. Każde dziecko z zajęć pokazowych (bezpłatnych) może skorzystać tylko raz.
6. Start zajęć planowany jest od 5 września 2022 a ostatnie odbędą się 23.06.2023. Opłata za wrzesień i
czerwiec wyniesie odpowiednio: 139zł pakiet podstawowy, 195zł pakiet rozszerzony.
7. Treningi odbywają się w czasie roku szkolnego z wyłączeniem okresu Świąteczno-Noworocznego
(24.12.2022-1.01.2023) oraz ferii zimowych (30.01-12.02.2023). W grudniu 2022 (święta) opłata za szkółkę
wyniesie odpowiednio: 110zł pakiet podstawowy, 150zł pakiet rozszerzony. W lutym 2023 (ferie zimowe)
opłata za szkółkę wyniesie odpowiednio: 70zł pakiet podstawowy, 98zł pakiet rozszerzony. We wszystkich
pozostałych i nie wymienionych powyżej miesiącach/terminach obowiązuje pełna opłata za dany mc
(zgodnie z pkt.3).
8.Treningi nie odbywają się również w dniach ustawowo wolnych od pracy/Święta jeśli wypadają np. 1 i
11.11, 6.01, 10.04 1 i 3.05, 8.06 itp.
9. W sytuacji gdy dziecko opuszcza z winy niezależnej od Klubu (choroba, „zielona szkoła”
itp.) połowę lub więcej niż połowę (np. 2 na 4, 3 na 5) treningów w danym miesiącu kalendarzowym, Klub
udostępnia mu bezpłatnie kort w godzinach/dniach: poniedziałek-piątek 7-16 lub w sobotę i niedzielę w
godzinach 13-17 na odrobienie treningu. W tym przypadku dochodzi koszt wynajmu instruktora na te
dodatkowe zajęcia (do pokrycia przez rodzica/opiekuna). W przypadku gdy zawodnik z własnej winy
opuścił mniej niż połowę zajęć w danym miesiącu (np. 1 na 4, 2 na 5) istnieje możliwość odrobienia
zaległości w innych grupach treningowych ale nie przysługuje żaden zwrot gotówki.
10. Klub umożliwia odrabianie nieobecności w innych grupach treningowych jeśli instruktor prowadzący
wyrazi na to zgodę oraz poziom i liczebność grupy na to pozwoli. Odrobienie zajęć z danego miesiąca
może odbyć się tylko i wyłącznie w kolejnym miesiącu kalendarzowym (np. zajęcia z lutego można odrobić
tylko w marcu).

12. Rodzic zobowiązany jest zawsze do pełnej opłaty za dany miesiąc kalendarzowy, niezależnie w ilu
zajęciach będzie uczestniczył jego podopieczny.
13. Każdy rodzic wysyłający dziecko na zajęcia squasha ma obowiązek podpisać powyższy regulamin oraz
stosować się do jego wytycznych.
14. W przypadkach nieopisanych decyduje manager klubu.

……………………………………
Data i czytelny podpis rodzica
OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach mojego
małoletniego syna/córki. Równocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do klubu Squash4You z
tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w trakcie prowadzonych zajęć. Klub Squash4You
oświadcza, że instruktorzy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia należytej opieki i
bezpieczeństwa podczas trwania zajęć.

……………………………………
Data i czytelny podpis rodzica
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Ze względu na nowa politykę prywatności i ochronę danych osobowych każdy uczestnik Szkółki Squasha w
Squash4You musi wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie przez
Squash4You sp. cywilna, Rafał Chart, Maciej Maciantowicz, ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP: 9452130898
Swoich danych osobowych zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1662, dalej
zwana ustawą ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy zawodnik/klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania, zmieniania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash4You sp. cywilna, Rafał
Chart, Maciej Maciantowicz, ul. Pocieszka 3, 31-408 Kraków, NIP: 9452130898.
Dane te są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy w zakresie wynikającym z
zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z
obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług klubu także na podstawie posiadanego
vouchera lub na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez klub jak również do uczestnictwa w
wydarzeniach sportowych takich jak szkółka, ligi czy turnieje organizowane przez klub.
WAŻNE! Podanie przez zawodnika/klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest w pełni
dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy/usługi.

……………………………………
Data i czytelny podpis rodzica

