
Postanowienia ogólne

1. Karnety sezonowe na treningi tenisowe z trenerem (zwane dalej: Treningami) mogą być

wykupywane przez Użytkowników w następujących pakietach, zwanych dalej “Karnetami

sezonowymi”

RODZAJ KARNETU ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Karnet Sezonowy Trening PT Hala upoważniający do stałej rezerwacji kortu i trenera w we

wskazanym terminie w okresie 1.10.2021-30.04.2022 na

korcie w hali od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7-23

Karnet Sezonowy Trening HH Hala upoważniający do stałej rezerwacji kortu i trenera w we

wskazanym terminie w okresie 1.10.2021-30.04.2022 na

korcie w hali od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 i

22-23, oraz w soboty i niedziele w godzinach 19-23

2. W przypadku Karnetu Sezonowego TENES Klub zobowiązuje się do cyklicznego

udostępniania kortu wraz z trenerem w terminie wskazanym przez Użytkownika w okresie

Sezonu Zima 2021/2022, tj. od 1.10.2021-30.04.2022.

Okres ważności Karnetu Sezonowego

1. Godziny treningów wykupione w ramach Karnetu Sezonowego Zima 2021/2022 przez

Użytkownika zachowują swoją ważność do dnia 30.06.2022, przy czym rezerwacja



wybranego terminu obowiązuje do 30.04.2022.

Przedłużanie karnetu i niewykorzystane godziny

1. Użytkownik Karnetu Sezonowego Zima 2021/2022 ma pierwszeństwo do przedłużenia

swojej rezerwacji na wybrany termin na Sezon Lato 2022, tj. od 1.05.2022 do

30.09.2022.

2. W przypadku przedłużenia przez Użytkownika Karnetu Sezonowego na kolejny sezon

niewykorzystane godziny z sezonu Zima 2021/2022 mogą zostać przeniesione na poczet

karnetu sezonowego Lato 2022, jednak w liczbie nie większej niż 3 godziny. Pozostałe

godziny mogą zostać wykorzystane zgodnie z terminem ważności karnetu, tj. do

30.06.2022.

Zmiana terminu rezerwacji

1. Użytkownik Karnetu Sezonowego Zima 2021/2022 każdorazowo ma prawo do zmiany

terminu rezerwacji treningu, w ramach Zakresu obowiązywania wybranego rodzaju

Karnetu.

2. Użytkownik może każdorazowo zwiększyć zakres obowiązywania swojego Karnetu przez

dokonanie odpowiedniej dopłaty zgodnie z poniższą tabelą:

Karnet wyjściowy Rezerwacja w taryfie Dopłata za 1h

Karnet Sezonowy Trening HH Kort w

hali

PT kort w hali 20 zł

Postanowienia końcowe



1. Użytkowników Karnetów obowiązuje odpowiednio “Regulamin Treningów TENES” oraz

“Regulamin Obiektu TENES”


