Regulamin uczestnictwa w zajęciach tenisowych w ramach
Narodowego Programu Upowszechniania tenisa 2018.
1. Organizatorem zajęć jest Klub Sportowy Multisport z siedzibą w Zabrzu, ul. Gagarina 2 wraz z
Polskim Związkiem Tenisowym z siedziba w Warszawie.
2. Zajęcia tenisowe odbywać się będą na hali sportowej Multisport przy ulicy Gagarina 2 w
Zabrzu.
3. Zajęcia tenisowe mają charakter bezpłatny do końca roku 2018.
4. W zajęciach uczestniczyć będzie 12 najlepszych dzieci w wieku 6-8 lat.
5. Dzieci do programu zostaną wyznaczone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską poprzez
zorganizowanie wcześniej testów sprawnościowych i wyłonienie najlepszej 12. O dostaniu się
do grupy ćwiczących dzieci decydują trenerzy przeprowadzający testy. Termin odbycia się
testów: 09.09.2018 o godzinie 13:00. Zbiórka odbędzie się na recepcji hali Multisport ul.
Gagarina 2, Zabrze.
6. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach 6-osobowych. Każda z grup będzie grała na
połowie kortu.
7. Do każdej z grupy przypisany będzie jeden trener.
8. Dzieci dobierane są w grupy przez trenerów pod względem wiekowym i nie ma możliwości
ich zamiany na życzenie rodziców.
9. Zajęcia tenisowe odbywać się będą dwa razy w tygodniu.
10. Czas trwania jednych zajęć to 60 minut.
11. Okres przeprowadzanych zajęć to 15.04.2018- 23.06.2018 ( 19 spotkań) oraz 15.09.201815.12.2018 ( 25 spotkań).Harmonogram zajęć do końca września będzie rozdany rodzicom na
pierwszych zajęciach.
12. Jeżeli będzie kontynuacja zajęć w ramach programu NPUT w roku 2019 to zajęcia do
momentu uzyskania całkowitego finansowania muszą być opłacone przez rodziców. Kwota
zajęć to 198 złotych miesięcznie. Jeżeli dziecko nie będzie kontynuować zajęć, nie ma
możliwości powrotu do programu.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dnia i godziny przeprowadzenia zajęć.
14. Organizator zapewnia sprzęt tenisowy do przeprowadzania zajęć.
15. Dzieci biorące udział w zajęciach mają obowiązek zmiany stroju na sportowy oraz powinny
posiadać obuwie zmienne.
16. Dzieci, które dostaną się do programu maja obowiązek zarejestrowania się w Polskim
Związku Tenisowym ( nabycie bezpłatnej licencji tenis 10) oraz przypisanie się do Klubu
Sportowego Multisport.
17. Dzieci, które dostaną się do programu mają obowiązek prowadzenia dzienniczków zajęć.
18. Jeśli dziecko zakwalifikowane do Programu Narodowego Upowszechniania Tenisa nie będzie
uczęszczać na zajęcia, a obecność ta nie będzie usprawiedliwiona przez lekarza dziecko to
zostaje wyłączone z programu. Dziecko może posiadać dwie nieobecności.
nieusprawiedliwione w ciągu całego okresu trwania programu.
19. W momencie, gdy dziecko biorące udział w programie będzie posiadało przeciwskazania
zdrowotne do ćwiczeń ( złamanie nogi, ręki itp.)dłużej niż 2 miesiące zostanie wyłączone z
programu.
20. Dzieci, które nie dostaną się do programu z przyczyn formalnych zostaną zapisani na listę
rezerwową. W momencie rezygnacji lub przedłużającej się nieusprawiedliwionej
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zwolnieniem lekarskim nieobecności dziecka uczestniczącego w zajęciach pierwsza osoba z
listy rezerwowej zostanie włączona do programu Narodowego Upowszechniania Tenisa 2018.
Rodzice zakwalifikowanych dzieci do Narodowego Programu Tenisa 2018 maja obowiązek
wypisania zgody na uczestnictwo swojego dziecka w zajęciach oraz potwierdzenie braku
przeciwskazań do uprawiania sportu tenisa ziemnego.
Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji w/w programu.
Opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach wyrażają zgodę na udostępnianie wizerunku
ich dziecka poprzez wykonanie niezbędnej do programu dokumentacji fotograficznej.
Ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków w czasie zajęć stoi po stronie opiekuna
prawnego/ rodzica.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zajęć tenisowych Narodowego Programu
Upowszechniania Tenisa 2018 i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w programie.
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Data, miejscowość

Podpis rodzica/ opiekuna prawego dziecka

