
 

 

15 września 2022r. 

 

REGULAMIN 

DOKONYWANIA REZERWACJI STAŁYCH 

NA KORTACH TENISOWYCH 

 

Rezerwacja stała – rezerwacja kortów na co najmniej  3 miesiące w okresie od 01.10.2022.do 
30.06.2023. Po terminie 01.04.2023. – rezerwacja stała może być na odpowiednio krótszy okres. 

 

POTWIERDZENIE REZERWACJI STAŁEJ 

Potwierdzeniem rezerwacji stałej jest spełnienie następujących warunków: 

1. Podpisanie regulaminu rezerwacji stałej, w tym akceptacja regulaminu obiektu. 
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym zgody RODO. 
3. Opłacenie rezerwacji za pierwszy miesiąc z góry - do 10 dnia danego miesiąca (harmonogram 

terminów opłat) i dokonywanie terminowych płatności za kolejne miesiące zgodnie n/n 
regulaminem. 

4. Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubu. 

 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Ceny zgodnie z aktualnym cennikiem (dostępnym na stronie klubu). 
2. Klient zobowiązuje się do dokonywania miesięcznych, jednorazowych opłat z góry, za każdy 

kolejny miesiąc w wartości, wynikającej z ilości rezerwacji przypadających na kolejny miesiąc, 
według poniższego harmonogramu opłat. 

3. Harmonogram terminów opłat za kolejne miesiące: 
- do 15.10.2022. za miesiąc październik/22, 
- do 31.10.2022. za miesiąc listopad/22, 
- do 10.11.2022. za miesiąc grudzień/22 
- do 10.12.2022. za miesiąc styczeń/23 
- do 10.01.2023. za miesiąc luty/23 
- do 10.02.2023. za miesiąc marzec/23 
- do 10.03.2023. za miesiąc kwiecień/23 
- do 10.04.2023. za miesiąc maj/23 
- do 10.05.2023. za miesiąc czerwiec/23 

4. Rabat 10% - zostanie naliczony do każdej terminowej wpłaty. 
5. Płatności można dokonywać w recepcji klubu - gotówką, kartą płatniczą, karnetem kwotowym  

lub przelewem na konto bankowe: mBank 09 1140 2004 0000 3502 7850 2767 (RJBM – sp. z 
o.o. 61-607 Poznań, ul. Bożydara 10). 

6. Recepcja klubu będzie Państwa na bieżąco informować o nadpłatach czy niedopłatach z tytułu 
rezerwacji stałych. 

7. Brak opłaty za rezerwację stałą w ustalonych terminach będzie skutkował automatycznym 
anulowaniem rezerwacji stałych w kolejnych miesiącach. 



 

 

8. W przypadku rezerwacji stałych nie jest akceptowana Karta Dużej Rodziny. 
9. Klient posiadający kartę typu: 

- MultiSport-plus, 
- Medicover Sport, 
- FitProfit 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (dla tych kart) może dokonać „odbicia” w recepcji 
przed wejściem na korty. 
Kolejna miesięczna płatność zostanie umniejszona: 
- jeśli każdorazowe „odbicie” – zostanie potwierdzone pisemnie na liście w recepcji, 
- o łączną kwotę wynikającą z ilości/wartości potwierdzonych „odbić”. 

 

ZASADY ODWOŁANIA REZERWACJI KORTU 

1. Klient ma  prawo do odwołania bieżącej rezerwacji kortu bez konsekwencji finansowych: 
a) na min.  3 dni przed rezerwacją ( max. 3 x w sezonie), 
b) na min. 24 godziny ( max. 1 x w sezonie), 
c) na 1 miesiąc przed w przypadku np. planowanego wyjazdu, urlopu itp. 

2. W przypadku odwołania kortu w czasie nie krótszym niż 3 godz. – klient zostanie obciążony 
opłatą w wysokości 50% wartości tej rezerwacji (max. 1 x w sezonie). W kolejnych takich 
przypadkach klient zostanie obciążony całością opłaty. 

3. W przypadku nie powiadomienia o rezygnacji – klient zostanie obciążony całością opłaty 
przypadającej za tę bieżącą rezerwację. 

4. Klient ma prawo do rezygnacji z rezerwacji stałej w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc. W 
przeciwnym razie nie zostanie zwrócona klientowi wcześniejsza opłata za ten nieodwołany 
miesiąc. 

 

OGÓLNE 

1. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji stałych lub ich nie przyjęcia w 
następujących dniach/okresach: 

a) turniejowe piątki – nie częściej niż 1 x w miesiącu od godz. 19:00 (harmonogram w recepcji), 
b) turniejowe niedziele – nie częściej niż 2-4 x w sezonie (harmonogram w recepcji), 
c) dla turniejów rangi ogólnopolskiej – 2 x w sezonie, 
d) w powyższych przypadkach (p. pkt. a-c) klub ( tzn. recepcja/trenerzy) zaoferują pomoc w 

znalezieniu innego dogodnego terminu w celu odrobienia rezerwacji, 
e) opłata za niewykorzystaną rezerwację zostanie zaliczona na kolejny miesiąc lub na życzenie 

klienta zwrócona na konto. 
2. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji stałych w każdym przypadku 

spowodowanym tzw. siłą wyższą (np. brak prądu, postanowienie władz itp.) 
3. Regulamin jest dostępny na stronie www.fairplayce.pl lub w recepcji klubu. 

 

 

 

Park Rekreacyjno-Sportowy „fairPlayce” (RJBM – sp. z o.o.) 


