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ZAPISY/PŁATNOŚCI/KONTAKT 
 
Jak zapisać dziecko na jednodniowe zajęcia tenisowe ?  
Klub przyjmuje zapisy bezpośrednio przez formularz dostępny na stronie oraz 
mailowo biuro@parktenisowy.pl. Potwierdzeniem zgłoszenia jest 

- wysłanie zgłoszenia (dostępny na stronie: LINK ) 
- wpłata zaliczki wysokości 20 % całej kwoty na numer konta:  

Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia 

ul. Warmińska 1 

60-622 Poznań 

62109014630000000115174872 

Ile kosztuje udział dziecka w zajęciach jednodniowych?  
 
Cennik za udział w 1 dniu zajęć kształtuje się następująco;  
 
130 zł przy udziale w 1-2 dniu zajęć 
120 zł przy udziale w 3-4 dniach zajęć 
110 zł przy udziale w 5-10 dniach zajęć.  
 
Podana kwota dotyczy 1 dnia zajęć, koszt całego udziału należy przemnożyć przez 
liczbę dni, np. udział w dwóch dniach - 130 zł x 2 = 260 zł 
 
Czy obowiązuje limit liczby uczestników?  
Limit uczestników wynosi 20 każdego dnia. W zajęciach mogą brać udział w dzieci w 
wieku 5 - 12 lat.  
 
Czy mogę zapisać dziecko na 1 dzień zajęć?  
Tak. Można zapisać dziecko na 1 dzień zajęć. Liczba jednodniowych zajęć w których 
dziecko weźmie udział jest dowolna.  
 

mailto:biuro@parktenisowy.pl
https://parktenisowy.pl/form/polkolnie-formularz/


Co jeśli zrezygnuje z udziału w trakcie trwania zajęć tenisowych?  Czy zostaną mi 
zwrócone wpłacone pieniądze?  
Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. W takiej sytuacji zwracamy 
proporcjonalną część opłaty pomniejszoną o kwotę zaliczki. 
 
Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z jednodniowych zajęć tenisowych?  
W przypadku rezygnacji z zajęć na 2 dni przed ich rozpoczęciem obowiązuje pełen 
zwrot poniesionych kosztów (wraz z zaliczką). Należy zgłosić ten faktu do godz. 
20:00 w piątek poprzedzający nowy tydzień ferii (tj. do 1.01 i 8.01). Jeśli rezygnacja 
nastąpi w terminie późniejszym lub w trakcie trwania ferii zwracana kwota wynosi 
proporcjonalną część opłaty za zajęcia z wyłączeniem zaliczki. Pobranie zaliczki 
wynika z faktu poniesienia kosztów związanych z wyżywieniem dziecka, warsztatów, 
organizacją odpowiedniej liczby kadry.  
 
 
HIGIENA  
 
Bezpieczne przebywanie na obiekcie i uczestnictwo w półkolonii  

- regularnie dezynfekujemy klamki, blaty, stoły i podłogi, krzesła, ławki, sprzęt 
tenisowy  

- na kortach nie ma rakiet do wspólnego użytku - istnieje możliwość 
wypożyczenia rakiety na cały turnus. Rakieta jest dezynfekowana oraz owijka 
wierzchnia jest zmieniana po każdym wypożyczeniu 

- na każdym korcie umieszony jest dozownik z płynem dezynfekującym  
- pierwszego dnia półkolonii dzieci przechodzą warsztaty “bhp” - rozmawiamy o 

właściwych nawykach higieny, o właściwym myciu rąk.  
- posiłki odbywają się w małych grupach  
- dzieci w trakcie posiłków korzystają z jednorazowych boxów i sztućców  

 
WYŻYWIENIE 
Jeśli moje dziecko ma ciężką alergię/nietolerancję czy może wziąć udział w 
zajęciach?  
Tak, dziecko może wziąć udział w zajęciach. Jednak, w przypadku diet 
eliminacyjnych, poważnych nietolerancji i alergii prosimy o wyposażenie dzieci we 
własne wyżywienie. Na zajęciach jednodniowych będzie serwowane bogate 
śniadanie składające się z 4 produktów - np. kanapka, zdrowy batonik, owoc lub 
jogurt, ciepła herbata.  
 
 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
W jakim terminie będą odbywać się zajęcia? 
Zajęcia odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w terminach ferii, 
tj. 04 - 08 stycznia oraz 11 - 15 stycznia.  
 



O której godzinie najwcześniej mogę przyprowadzić dziecko na zajęcia oraz kiedy 
najwcześniej mogę je odebrać?  
Trenerzy sprawują opieką nad dziećmi od 7:30. Dzieci należy odebrać do godziny 
15:00.  
 
Co się stanie gdy nie zdążę odebrać dziecka na czas?  
Dzieci, które nie zostaną odebrane do 15:00 oczekują na Rodziców w recepcji 
Klubu.  
 
Czy dziecko może odebrać osoba trzecia - babcia, opiekunka?  
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o podanie takiej informacji w karcie 
kwalifikacyjnej. Umożliwiamy odbiór dziecka tylko za okazaniem dowodu tożsamości 
ze zdjęciem. 
 
Czy udział w dodatkowych zajęciach jest obowiązkowy?  
Tak, udział w warsztatach jest częścią programu zajęć. Udział w warsztatach nie 
wymaga dodatkowych opłat.  
 
Co dziecko powinno mieć ze sobą każdego dnia na zajęciach?  
Obuwie sportowe, bidon, ciepły dres oraz rakietę tenisową, jeśli posiada własną. W 
innym przypadku istnieje możliwość wypożyczenia.  
 
Czy dziecko może posiadać na półkoloniach telefon, tablet, itp?  
Decyduję dot. posiadania przez dziecko telefonu komórkowego zostawiamy 
Państwu. Jednocześnie informujemy, że zależy nam, aby realizować półkolonie 
możliwie “analogowo”. W trakcie trwania zajęć dzieci nie mogą korzystać ze sprzętu, 
który rozprasza ich uwagę. Kierownik dysponuje telefonem, z którego dziecko w 
każdej chwili może skorzystać. Park Tenisowy Olimpia nie bierze odpowiedzialności 
za ewentualne zniszczenia lub zaginięcia sprzętu w trakcie jej trwania.  
 
 
ZAJĘCIA 
Jak liczne są grupy tenisowe?  
Grupy tenisowe są maksymalnie 6 osobowe.  
 
W jaki sposób dobierany jest skład osobowy grupy?  
Dzieci dobierane są pod względem umiejętności i wieku.  
 
Kto prowadzi zajęcia?  
Zajęcia realizują doświadczeni, wykwalifikowani trenerzy prowadzący na co dzień 
zajęcia w Parku Tenisowym Olimpia. Dzieci przez cały czas trwania zajęć są pod 
opieką trenerów. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów z danych 
dziedzin. 
 


