
 

 

 

REGULAMIN SEKCJI TENISA 
 

 

§1 

1. Sekcja Tenisa zwana także Akademia Tenisowa „Młoda GieKSa” (dalej: Akademia) została utworzona i 

działa w ramach  Fundacji Sportowe Katowice z siedzibą przy ul. Bukowej 1A, 40-108 Katowice 

wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w 

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS nr 000040821, oznaczonej 

numerem NIP 634-280-25-85  oraz numerem REGON 242 794 797. 

2. Akademia prowadzi zajęcia na kortach tenisowych Ośrodka Tenisowego w Katowicach przy ul. 

Szopienickiej 70, którego zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach oraz na innych 

obiektach sportowych na terenie miasta Katowice. 

3. Na terenie, gdzie odbywają się zajęcia obowiązuje niniejszy regulamin oraz inne wewnętrzne regulaminy 

Akademii jak również regulaminy zarządcy obiektu. 

 

§2 

Celem działania Akademii jest: 

 popularyzacja sportu oraz organizowanie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i 

młodzieży z miasta Katowice.  

 rozwój popularności tenisa ziemnego.  

 wczesna identyfikacja talentów. 

 

§3 

Akademia prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, a także organizuje turnieje amatorskie i 

licencjonowane dla dzieci i młodzieży zgodnie z wytycznymi programu szkolenia Tenis 10.  

 

§4 

1. Uczestnictwo w turniejach, półkoloniach, obozach sportowych organizowanych przez Akademię 

określać będą odrębne regulaminy. 

2. Odrębne regulaminy określają wytyczne dla trenera, zawodnika oraz rodzica.  

3. Osobą wskazaną do kontaktu ze strony Akademii zarówno w zakresie szkoleniowym jak również 

organizacyjnym jest koordynator sekcji.  

4. Wysokość opłat za zajęcia określa załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.  

 

§ 5 

1. Osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Akademię są jego Członkami. 

2. Akademia prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia. 

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

czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach ziemnych). 

4. Członkami Klubu mogą być osoby, które:  

a) posiadają meldunek w  mieście Katowice, 

b) złożyły poprzez swoich rodziców (opiekunów prawnych) deklarację członkowską Klubu wraz z 

potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowaniem,  

 



 

 

 

 

c) przedstawią zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza z zakresu medycyny sportowej o 

braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię,  

d) nie zalegają z opłatami za szkolenie, 

e) Posiadają aktualne ubezpieczenie. 

 

§ 6 

1. Akademia oferuje swoim członkom: 

a) Grupowe zajęcia tenisa z instruktorem / trenerem 

b) Małe grupy szkoleniowe:  

 5-8 lat maks. 8 osób, 

 8-12 lat maks. 4 osoby, 

c) Grupy o różnym poziomie zaawansowania 

2. Bezpłatne udostępnienie sprzętu tenisowego przez pierwszy miesiąc zajęć (rakieta do tenisa). 

 

§ 7 

Każdy Członek Akademii zobowiązany jest do:  

 przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

 przestrzegania Regulaminu zawodnika,  

 aktywnego i regularnego uczestnictwa w zajęciach,  

 wypełniania poleceń instruktora / trenera  

 przestrzegania zasad fair-play, 

 godnego reprezentowania Akademii. 

 

§ 8 

1. Za nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie Regulaminu, Zarząd Klubu może ukarać Członka 

następującymi karami:  

a) upomnieniem;  

b) zawieszeniem;  

c) wykluczeniem z Akademii.  

2. Zawieszony Członek Akademii nie może brać udziału w treningach oraz nie będzie brany pod uwagę przy 

wydarzeniach, w których uczestniczy Klub.  

3. Zawieszenie Członka Akademii nie zwalnia go z obowiązku płacenia składek. 

 

 

§ 9 

 Instruktorzy / trenerzy ponoszą odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć tylko w miejscu 

treningu i w godzinach zajęć.  

 Odpowiedzialność za niepełnoletnich Członków podczas wyjazdów na zawody ponoszą rodzice lub 

opiekunowie prawni.  

 Wejście i opuszczenie miejsca kortu tenisowego/hali sportowej, w którym odbywają się treningi, zajęcia 

uzupełniające odbywa się tylko za zgodą prowadzącego instruktora/trenera. 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 10 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego telefonicznie (sms) o 

każdorazowej nieobecności Członka na treningu.  

2. W przypadku całkowitej rezygnacji udziału Członka w zajęciach Klubu rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest powiadomić trenera pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej mail: 

Wojciech.olsza@gkskatowice.eu / Tomasz.rogalski@gkskatowice.eu najpóźniej do 25 dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja.   

3. Koordynator będzie informował telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wszystkich Członków 

o planowanych przerwach w zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 14 dni) – przerwa 

świąteczno-noworoczna, ferie, wakacje.  

 

 

§ 11 

1. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z uprzednim zawiadomieniem 

rodziców/opiekunów Członków.  

2. Informacje o zmianach Regulaminu lub wysokości składek członkowskich Akademia będzie zamieszczana 

na stornie internetowej, tablicy ogłoszeń w Ośrodku Tenisowym MOSiR lub wysyłana telefonicznie 

(sms). 

3. W przypadku zmian Regulaminu lub wysokości składek członkowskich, Członek Klubu może zrezygnować 

z uczestnictwa w zajęciach od następnego miesiąca kalendarzowego. 

 

 

W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, 
informujemy, że: 
Administratorem danych Państwa oraz Państwa dzieci jest Fundacja „Sportowe Katowice” z siedzibą przy ul. 
Bukowej 1A, 40-108 Katowice. 
Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków związanych z przyjęciem do 
Akademii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, tj. na 
podstawie deklaracji członkowskiej oraz stosowanych regulaminów. 
Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych 
pracownikom/współpracownikom Administratora, którzy muszą posiadać do nich dostęp w celu wykonania 
swoich obowiązków. 
Państwa dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacja praw i obowiązków zawodnika Akademii. 
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia nowego członka - zawodnika do 
GKS „GieKSa” Katowice S.A. W tym przypadku podania danych osobowych jest obowiązkowe. 
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejska ani wykorzystywane w procesach profilowania. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się 

przestrzegać jego postanowień. 

 

 


