
Regulamin  

„Szkółki Padla” 
 

 

 

1. Celem szkółki jest: 

 nauka zasad padla 

 nauka podstawowych uderzeń i zagrań potrzebnych podczas gry 

 nauka taktyki gry deblowej 

2. Uczestnictwo w szkółce obejmuje 16 godzin treningowych (55 minut na korcie). 

3. Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu na korcie przy ul. Katowickiej 6 w Chorzowie. 

4. Zajęcia w ramach szkółki odbywać będą się w miesiącach maj-wrzesień. 

5. Zapisy do szkółki przyjmowane są u Pana Macieja Piecha pod nr tel. 504 117 015 

6. Przed rozpoczęciem szkółki uczestnik lub opiekun w imieniu uczestnika powinien przedstawić 

aktualne oświadczenie o stanie zdrowia, zezwalające na uczestnictwo w szkółce. 

7. W przypadku nie przedstawienia aktualnego oświadczenie o stanie zdrowia, Miejski Ośrodek 

Rekreacji i Sportu, jako organizator szkółki, nie bierze odpowiedzialności za ewentualne następstwa 

złego stanu zdrowia uczestników. 

8. W ramach szkółki MORiS zapewnia wodę oraz niezbędny sprzęt do uczestnictwa tj. rakiety oraz 

piłeczki do padla. 

9. Obiekt wyposażony jest w zaplecze szatniowe oraz sanitarne, które dostępne jest dla uczestników 

szkółki. 

10. Uczestnik szkółki zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania „REGULAMINU OBIEKTU 

PRZY UL. KATOWICKIEJ 6”. 

11. Zajęcia mają charakter grupowy: 

 min. 3 osoby w grupie 

 maks. 5 osób w grupie 

12. Organizator (MORiS) kursów nie przewiduje zwrotu kosztów za opuszczone zajęcia. 

13. Zajęcia prowadzi certyfikowany instruktor Pan Maciej Piecha. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć z 

przyczyn losowych tj. choroba instruktora, brak sprzyjających warunków atmosferycznych. 

15. W razie nieodbycia się zajęć z powodu złych warunków atmosferycznych lub winy Organizatora 

szkółka zostanie przedłużona o taką samą ilość jednostek treningowych. 

16. Cena kursu wynosi 180zł. 

17. Wpłaty za uczestnictwo w szkółce należy dokonać przed pierwszymi zajęciami. 

18. Wpłaty można dokonać w kasie na terenie obiektu lub przelewem na konto ING Bank Śląski 15 

1050 1214 1000 0023 5305 7751. 

19. Wszystkie uwagi i wnioski prosimy kierować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu każdego 

bloku zajęć do instruktora prowadzącego zajęcia.  

20. Dokonanie wpłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu i akceptacją 

warunków regulaminu.  

21. Uczestnicy kursów wyrażają zgodę na filmowanie zajęć oraz na przetwarzanie danych zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997r Dz. Ustaw nr 133 pozycja 882 i 883. 

 

 


