Regulamin korzystania z abonamentu na wynajem boiska
do piłki plażowej w hali Rudawa Tennis Club od 1.11.2020r.
do 31.03.2021r.
1. Czas trwania zapisów na rezerwacje stałe trwa do 25.10.2020r.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania organizacji zajęć
sportowych w przypadku zbyt małej ilości rezerwacji dokonanych do
25.10.2020
2. Abonament opłacany jest z góry za daną ilość wykupionych godzin
wynajmu kortu.
3. Koszt wynajęcia boiska to 100zł /h
4. Planowane jest jedno pełnowymiarowe boisko
5. Uprawnia do korzystania z boiska do piłki plażowej w wyznaczonym
terminie przez osoby wykupujące abonament lub osoby trzecie –
upoważnione lub wskazane przez właściciela abonamentu,
6. Odwołanie rezerwacji na minimum 24h przed zarezerwowanym
terminem uprawnia do jej odrobienia czyli przeniesienia na dowolny inny
wolny termin. Wszystkie odrabiane rezerwacje muszę zostać
wykorzystane do 31.03.2020r czyli końca sezonu zimowego.
7. Odwołanie rezerwacji później niż 24h przed nią powoduje jej utratę bez
możliwości odrobienia.
a. Klub nie zwraca pieniędzy za odwołane rezerwacje abonamentowe
8. Obowiązuje wpłata zadatku w kwocie 1000 zł za 1h/tygodniowo
wynajmu boiska do końca roku 2020. Wpłata zadatku wiążę się z
przyjęciem rezerwacji stałej na cały okres trwania umowy. Reszta kwoty
za wynajem boiska będzie rozliczona w 2 transzy, czyli do 1.01.2021r.
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9. Rezerwacja terminów odbywa się poprzez serwis tenis4u.pl
a. proszę zarezerwować boisko w okresie 2-8.11.2020, jeśli
zarezerwuje się jeden termin w tym tygodniu będzie on brany pod
uwagę tylko jako stały termin od 1.11.2021 aż do 31.03.2021 przy
rezerwacji boiska pobierana jest opłata zaliczkowa 1000 zł
10.Klub zastrzega sobie możliwość likwidacji abonamentu w trakcie trwania
sezonu i zwrotu pieniędzy za niewykorzystane terminy.

11.Wszystkie rezerwacje klienta, które nie mogły zostać zrealizowane z winy
klubu (np. awaria techniczna) lub ograniczeń i obostrzeń związanych z
COVID-19 zostaną przeniesione na inny termin dogodny dla klienta lub
dokonamy zwrotu 100% kwoty za te rezerwacje.
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