
UMOWA-ZGŁOSZENIE Nazwisko: 

………………………………………………………………………… .  

Imię: ………………………………………………………………………… .  

Data urodzenia: ………………………………………………………………………… .  

Adres: ………………………………………………………………………… . ul. ………………………………………………………………………… . 

Tel: ………………………………………………………………………… .     Tel. kom: ……………………………………………………………… .  

e-mail (drukowane litery): ……………………………………………………………………………………… .  

do zajęć Akademii Tenisa Winners & TKKF Olszynka Grochowska w 
sezonie wrzesień 2021 – 24 czerwca 2022  

  

 
ZAJĘCIA 

INDYWIDUALNE 
2 OSOBOWA 3 OSOBOWA 4/5 OSOBOWA 6 OSOBOWA 

CENA 100 zł + opłata za kort 90 zł/os. 65 zł/os. 50 zł/os. 40 zł/os. 

GRUPA      

  

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 

Godzina 

od-do 
      

  

 

biuro@atwinners.pl 
  

Przerwy treningowe dla dzieci i młodzieży:  

01.11 i 11.11.2021  

23 grudnia 2021 - 02 stycznia 2022 roku - Zimowa przerwa świąteczna  

29 stycznia - 13 luty 2022 roku - Ferie zimowe  

16- 18 kwietnia 2022 roku - Wiosenna przerwa świąteczna  

01.05 i 03.05.2022 

16.06.2022 - Boże Ciało 

  1  x w tygodniu   2  x w tygodniu    x w tygodniu 3   

Częstotliwość zajęć         

  początkujący     1 –   tak sobie     2 -   średnio   3   -   brze do     4 –   b. dobrze     

POZIOM GRY               

Skan formularza należy przesłać na adres:   



  

  

  

REGULAMIN AKADEMII TENISA   

WINNERS & TKKF OLSZYNKA GROCHOWSKA  

  

• uczestnikiem zajęć tenisowych może być dziecko, którego rodzice podpisali umowę-zgłoszenie i 
wpłacili pierwszą opłatę zgodnie z cennikiem opłat.  

  

• opłaty miesięczne wnoszone są z góry w sekretariacie ogniska TKKF Olszynka Grochowska ul.  

Osowska 15, na pierwszym treningu danego miesiąca, nie później niż do 5 dnia okresu płatności. 

Płatność tylko gotówką w sekretariacie.  
  

• nieobecność na zajęciach z innego powodu niż choroba nie powoduje zwrotu należności za zajęcia.  
  

• nieobecność na zajęciach można odrobić po uprzednim umówieniu się z instruktorem.  
  

• brak dokonania opłat w terminie powoduje odsunięcie od zajęć.  
  

• zajęcia prowadzą ustaleni instruktorzy, do których na bieżąco można zgłaszać uwagi dotyczące 
realizacji programu i prowadzenia zajęć.  

  

• na zajęciach obowiązuje strój sportowy ze szczególnym uwzględnieniem obuwia tenisowego (buty 

na płaskiej podeszwie bez ostrych krawędzi).  
  

• uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania ogólnie uważanego za kulturalne i godnego 

tenisisty, oraz przestrzeganie regulaminu obiektu TKKF Olszynka Grochowska. 
 

• czas trwania zajęć wynosi 55 minut  
  

Przyjąłem do wiadomości regulamin, wysokość opłat miesięcznych i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

  

  

  

 Dnia: …………………….     Czytelny podpis: ………………………………  

  


