
REGULAMIN  

SZKÓŁKI TENISA STOŁOWEGO 
URSYNOWSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI 

 

1. Organizatorem szkółki tenisa stołowego jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji.  

Zajęcia odbywają się w ZOS Hawajska, przy ul. Dereniowej 48. 

2. Zespół Obiektów Sportowych Hawajska określa w niniejszym Regulaminie zasady działania  

i korzystania ze szkółki tenisa stołowego.  

Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich Kursantów w/w zajęć. 

3. UCSiR zobowiązuje się do: 

 zapewnienia obecności instruktora, 

 dostarczenia na zajęcia rakiet, piłeczek oraz stołów do tenisa stołowego, 

 wyznaczenia innego terminu zajęć w przypadku zdarzenia losowego, lub sytuacji 

zaistniałej z przyczyn niezależnych od UCSiR, powodującego konieczność odwołania zajęć, 

 zapewnienia zaplecza sanitarno-szatniowego. 

4. Kursant zobowiązany jest do: 

 wskazania osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), 

 przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

 przestrzegania Regulaminu Centrum Tenisa Stołowego, 

 przestrzegania Regulaminu ZOS Hawajska,  

 przestrzegania zasad etyki gry w tenisa stołowego. 

5. Kursant na zajęcia powinien przyjść 15 minut przed rozpoczęciem. 

6. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę 

oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry w tenisa stołowego). 

7. Zajęcia są płatne w cyklu miesięcznym. 

8. Opłaty należy dokonać w kasie UCSiR: 

 dowód wpłaty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia na pierwszej lekcji 

danego miesiąca, 

 przy braku dowodu wpłaty Kursant nie będzie mógł skorzystać z zajęć. 

10. Zakupiony karnet ważny jest 30 dni od dnia zakupu i obejmuje 4 lub 8 kolejnych wejść na 

zajęcia.  

11. W przypadku choroby Kursanta lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, 

dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w miesiącu, w którym zakupiony został karnet,  

w innych terminach zajęć, po uzgodnieniu terminu z pracownikiem recepcji Obiektu oraz 

instruktorem, w ramach wolnych miejsc (UCSiR nie dokonuje zwrotu pieniędzy w związku  

z nieobecnością Kursanta na jakichkolwiek zajęciach). 

12. UCSiR zastrzega możliwość odwołania zajęć szkółki. 

13. W przypadku planowanej nieobecności Kursant zobowiązuje się do uprzedniego 

poinformowania o tym instruktora na minimum 7 dni przed ustalonym dniem korzystania  

z zajęć. Brak informacji skutkuje obciążeniem kosztami za zajęcia. 

14. Na czas korzystania z zajęć, Kursant pozostawia w recepcji ważny karnet. Pozostawiony 

karnet jest podstawą do wydania przez pracownika recepcji kluczyka do szafki. 

15. Po skończonych zajęciach kluczyk zdawany jest w recepcji i następuje odbiór pozostawionego 

karnetu. 

16. Kursanci niepełnoletni przychodzą i opuszczają zajęcia UCSiR pod opieką rodziców lub 

pełnoletnich opiekunów. 

17. Uczestnictwo w zajęciach UCSiR równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

18. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych 

osobowych Kursantów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska , szkoły i klubu wyłącznie do 

celów promocyjnych (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za 

świadomą zgodą osób, których dane dotyczą). 

19. Dane osobowe kursantów przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji i prowadzenia zajęć 

 i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz  

w kontekście udziału w zajęciach nieodzowne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 

wglądu w swoje dane i prawo ich poprawiania. UCSiR, jako Administrator danych przetwarza 

i chroni dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

20. UCSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor UCSIR. 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 

 

Dyrektor  

                                                                                  Ursynowskiego Centrum 

            Sportu i Rekreacji 


