ТЕНИС УЧИЛИЩЕ
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИРОВКИТЕ
1. На тренировка се допускат само деца, които са с подходящи за тенис
маратонки и спортен екип;
2. Всяко дете трябва да бъде готово за тренировка 5 минути преди
нейното начало;
3. Децата влизат на корта само с треньор;
4. Не се допуска влизането на родители на корта;
5. Треньорът има право да прекрати тренировката на дете, ако то
проявява агресия и/или нарушава тренировъчния процес.
При неспазване на някое от изброените правила, децата не се допускат до
тренировка!

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
1.
2.
3.

4.
5.

Съгласяване с правилата и условията на ТК „15-40“;
Попълване на формуляр за записване;
Определяне на дните и часовете за посещения на тренировките
(съгласуват се с треньорите). Треньорите трябва да бъдат
информирани за всяка промяна (отсъствие или допълнително
посещение). Отсъствия от тренировки, за които не сме били
предварително уведомени, няма да бъдат компенсирани!
Пропуснати тренировки могат да бъдат компенсирани до края на
следващия календарен месец;
Месечната такса се заплаща до 10то число. При неплатена в
определения срок такса, тренировките се таксуват като единични
посещения.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ
Име на детето:

……………………………………………………………………………….

Дата на раждане: ……………………………………………………………………………..
Име на родител/настойник:

…………………………………………………………………

Телефон за връзка: ……………………………………… / …………………………………
Имейл: ………………………………………………………………………………………...
График на тренировките: …………………………………………………………………….
Съгласни ли сте да бъдат публикувани снимки и клипове от тренировките на Вашето
дете в уеб сайта на клуба и страниците ни в социалните мрежи?
ДА ⃝
НЕ ⃝

ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз, долуподписаният …………………………………………………………………………,
декларирам че:
 Детето ми няма медицински противопоказания за участие в предлаганите от
клуба занимания и дейности;
 Детето ми не страда от заболявания, които са несъвместими с активни
физически занимания и застрашават здравето и живота му;
 Ще уведомя треньорите в клуба, ако детето ми има специфични нужди или
изисквания, свързани със здравословното му състояние;
 Съгласен съм по време на тренировка детето ми да изпълнява стриктно
указанията на треньора, с оглед неговата лична безопасност;
 Клубът не носи отговорност за настъпили травми, свързани с активната
физическа дейност, по време на тренировка.

⃝ Съгласен съм с условията и правилата за ползване на услугите на ТК „15-40“

Дата ………………………………………

Подпис ……………………………….....

