REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
SZKÓŁKI TENISOWEJ
NSP „NASZA SZKOŁA” W OPOLU
ROK SZKOLNY 2017/18
1. Zajęcia SZKÓŁKI TENISOWEJ – są organizowane na terenie hali sportowej Niepublicznej
Szkoły Podstawowej NASZA SZKOŁA w Opolu, ul. Chabrów 54. Są to zajęcia dla chętnych
uczniów, których finansowanie nie jest zawarte w czesnym za naukę w szkole.
2. Korzystanie z zajęć SZKÓŁKI TENISOWEJ usankcjonowane jest złożeniem w sekretariacie
szkoły Karty zapisu dziecka na zajęcia. Złożenie Karty zapisu jest jednoznaczne z deklaracją
uiszczania opłat za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem i wykazem opłat
miesięcznych ( załącznik nr 1 – zajęcia grupowe oraz załącznik nr 2 – zajęcia indywidualne)
3. Zajęcia grupowe SZKOŁKI TENISOWEJ w roku szkolnym 2017/18 prowadzone są od marca do
czerwca ( 4 miesiące ). Opłata za zajęcia jest uzależniona od ilości dzieci w grupie
( min 4 max 6 osób )
4. Zajęcia indywidualne SZKÓŁKI TENISOWEJ z trenerem wiążą się ze stałą imienną rezerwacją
hali i są opłacane raz w miesiącu na podstawie wystawianego na koniec miesiąca rozliczenia
za zajęcia ( ilość zajęć w danym okresie rozliczeniowym x koszt jednostkowy zajęć )
5. W przypadku odwołania zajęć grupowych lub indywidualnych przez Szkołę – zajęcia te
zostaną odrobione w innym terminie, opłata nie podlega pomniejszeniu.
6. Opłata za zajęcia grupowe SZKÓŁKI TENISOWEJ nie podlega pomniejszeniu ani zwrotowi
w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach w danym miesiącu.
7. Odwołanie zajęć indywidualnych przez Rodzica ucznia jest możliwe najpóźniej na 24 godziny
przed planowym terminem zajęć. Odwołanie zajęć bez zachowania w/w terminu skutkuje
naliczeniem opłaty za zajęcia wg obowiązującego cennika.
8. Wpłat za zajęcia SZKÓŁKI TENISOWEJ dokonuje się na konto Szkoły:
Bank PEKAO S.A. II o/Opole – NR – 46124031031111000034868490
Termin dokonywania wpłat - za zajęcia grupowe: do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Termin dokonywania wpłat - za zajęcia indywidualne: na koniec miesiąca wg rozliczenia
godzin za dany miesiąc.
Opłata zostaje uiszczona w terminie, jeśli kwota pieniężna stanowiąca jej równowartość
wpłynie na rachunek bankowy najpóźniej w dniu jej wymagalności.
9. Zgłoszenia na zajęcia SZKÓŁKI TENISOWEJ dokonuje się w formie pisemnej na druku
Karty zgłoszenia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły).
10. Rezygnację z zajęć grupowych lub zajęć indywidualnych zgłasza się w formie pisemnej w
sekretariacie szkoły. W przypadku rezygnacji z zajęć grupowych w trakcie miesiąca - opłata
dokonana za dany miesiąc nie ulega zwrotowi ani pomniejszeniu.
11. Uczestnicy zajęć na terenie Szkoły i hali sportowej są zobowiązani do przestrzegania zasad
zachowania się na zajęciach oraz regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole.
12. Złożenie wypełnionego druku Karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
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