
REGULAMIN 
 

Szkoły tenisa Akademia Tenisa Matchball Sebastian Chyliński 

 

I. OFERTA SZKOŁY 

Szkoła świadczy zajęcia z zakresu nauki gry w tenisa ziemnego, w tym w szczególności: 

• Akademia dla dzieci i młodzieży 

• Baby Tennis 

• Zajęcia grupowe dla dorosłych 

• Family & Friends Tennis 

• Treningi indywidualne 

• Szkolenie zawodnicze 

 

II. CZĘŚĆ OGÓLNA  

• Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Szkole Tenisa Akademia Tenisa 
Matchball Sebastian Chyliński zwanej dalej „MATCHBALL”  

• Organizatorem zajęć prowadzonych w ramach powyżej przedstawionej oferty zajęć 
jest Sebastian Chyliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Akademia 
Tenisa Matchball Sebastian Chyliński z siedzibą przy ul. Curie Skłodowskiej 33b, 85-
733, Bydgoszcz NIP:  
5542799806, REGON: 341294753 zwany dalej „MATCHBALL”.  

• Do korzystania z usług Matchball upoważnione są osoby, 
które przed rozpoczęciem zajęć dokonały opłaty za dane zajęcia (gotówką, 
przelewem lub poprzez system Pay-U) na rzecz MATCHBALL.  

• Użytkownicy Kortów z których usług korzysta MATCHBALL zobowiązani są do 
bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Kortów.  

• Szkoła MATCHBALL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
Regulaminie.  

III. PŁATNOŚCI  

• Odpłatność za korzystanie z oferty MATCHBALL reguluje cennik zamieszczony   na 
stronie www.akademiamatchball.pl/cennik.  

• Zakup zajęć indywidualnych oraz karnetów odbywa się poprzez kontakt telefoniczny 
pod numerem (+48 884 777 091) 

• Istnieje możliwość otrzymania faktury za dokonaną płatność, o ile zostanie  

to zgłoszone w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy księgowe   oraz 

gdy płatność zostanie zaksięgowana na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia  

płatności.  



• Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do opłacenia zajęć przed ich rozpoczęciem.    

• Opłacając kurs nauki tenisa ziemnego kursant nie ponosi żadnych dodatkowych 

kosztów  (dotyczy zajęć Akademii, Baby Tennis, Zajęć grupowych dla dorosłych) 

o W tym w szczególności związanych z opłatą za korty. 

o   W przypadku treningów indywidualnych, Family & Friends Tennis, szkolenia 
zawodniczego obowiązuje opłata za kort zgodna z cennikiem obowiązującym 
w ramach obiektu, na którym prowadzone są zajęcia. 

• Opłaty za kolejne miesiące należy realizować najpóźniej 2 dni przed zajęciami.  

• Jeżeli opiekun/uczestnik dokona wpłaty w dniu zajęć to konieczne jest okazanie   

potwierdzenia przelewu.   

• W przypadku rezygnacji w trakcie trwania danego miesiąca, kwota za zajęcia   nie 

zostaje zwrócona.   

• W przypadku nieopłacenia kontynuacji zajęć, MATCHBALL nie gwarantuje miejsca   w 
dotychczasowej grupie.  

 

IV. ZASADY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ NAUKI TENISA  

• Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapisanie się, przez wysłanie 
formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.akademiamatchball.pl, 
oraz dokonanie opłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem na 
stronie internetowej www.akademiamatchball.pl/cennik. Umiejętności tenisowe 
zgłoszonej osoby, podane w formularzu, są weryfikowane na pierwszych opłaconych 
zajęciach.  

o Po zajęciach próbnych uczestnicy zostają zakwalifikowani do grupy o 
odpowiednim poziomie zaawansowania.  

• Cena zajęć jest stanowi stałą miesięczną opłatę niezależnie od ich ilości, a w 
przypadku rozpoczęcia  w trakcie trwania miesiąca jest pomniejszana o wartość zajęć, 
odbyły się w danym miesiącu. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w 
zajęciach, a nie wzięły w nich udziału. W trakcie trwania sezonu (wrzesień-czerwiec) 
MATCHBALL przeprowadzi średnio 4 jednostki treningowe w miesiącu (40 jednostek 
w roku). 

• Rodzic lub opiekun akceptujący niniejszy regulamin w imieniu dziecka lub osoba 
dorosła akceptująca go w swoim imieniu, oświadczają, iż uczestnik zgłoszony do zajęć 
nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach 
sportowych. W wypadku zatajenia przeciwwskazań zdrowotnych rodzic lub opiekun 
dziecka lub osoba dorosła biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan 
zdrowia dziecka lub swój podczas zajęć.  

 

• W przypadku nowych uczestników biorących udział w zajęciach organizowanych 
przez MATCHBALL po raz pierwszy nie jest pobierana opłata za zajęcia próbne. 

• Brak opłaty za karnet w określonym terminie, zobowiązuje uczestnika do 
niezwłocznego opłacenia karnetu.  

http://www.akademiamatchball.pl/


• Uczestnik każdego kursu ma pierwszeństwo przydziału do grupy w przypadku 
kontynuacji nauki w MATCHBALL. 

• MATCHBALL zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w 
grupie oraz zamiany trenera dla danej grupy.  

• Każdy Uczestnik zajęć otrzymuje dostęp do systemu ActiveNow, za pośrednictwem 
którego może dokonywać m.in.: opłat za zajęcia oraz rezerwacji terminów zajęć, a 
także zgłaszać nieobecność oraz wybrać grupę na odrobienie opłaconych wcześniej 
zajęć,  

• Odwołanie uczestnictwa w zajęciach musi nastąpić najpóźniej na 6 godzin przed 
zajęciami poprzez funkcję “zgłoszenie nieobecności” w systemie ActiveNow. 
Nieodwołanie zajęć w terminie, o którym mowa zobowiązuje Uczestnika do pokrycia 
pełnej ceny zajęć zgodnej z obowiązującym cennikiem.  

• W przypadku odwołania zajęć w terminie, o którym mowa powyżej, Uczestnik ma 
prawo ich odrobienia zajęć na następujących zasadach:  

a) każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia do 10 zajęć w roku szkolnym;  
b) termin odrabiania zajęć należy zarezerwować w systemie ActiveNow;  
c) odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne 

miejsca po uprzedniej rezerwacji;  
d) w przypadku, gdy Uczestnik dokona rezerwacji, celem odrobienia 

nieobecności 
i nie stawi się na zajęcia, bez uprzedzenia o tym fakcie, traci uprawnienie do 
odrobienia tych zajęć  

e) zajęcia nieodrobione, bez względu na przyczynę, przepadają i nie należy się za 
nie zwrot kosztów;  

f) nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych zajęć na następny miesiąc 
z zastrzeżeniem pkt. 11g.  

g) w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej i poważnej choroby 
(wymagającej leczenia szpitalnego i poszpitalnej rekonwalescencji) 
udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, które uniemożliwiają 
uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach grupowych do końca semestru, 
istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za 
zawieszone zajęcia może zostać przeniesiona na kolejny miesiąc. Wartość 
opłaty do przeniesienia na kolejny okres wyliczana jest od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wypadku lub chorobie na adres e-mail: 
matchball.akademia@gmail.com  

• W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych leżących po stronie 
właściciela obiektu (np.: awaria na kortach), MATCHBALL zobowiązuje się do 
zrealizowania tych zajęć w innym terminie.  

• Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników bez 
zwracania należności za zajęcia.  

V. TRYB I ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

• Uczestnik (osoba dorosła), rodzic lub opiekun prawny uczestnika zajęć ma prawo do 
składania reklamacji w zakresie usług świadczonych 



przez MATCHBALL w formie elektronicznej na adres e-mail 
matchball.akademia@gmail.com 

• Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.  

• Brak zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od zaistniałej reklamowanej  sytuacji 
powoduje utratę przez Usługobiorcę prawa do reklamacji.  

• Reklamacje powinny być przesłane na adres znajdujący się w punkcie 1 w formie  

pisemnej (wiadomość mailowa w polu „temat wiadomości” powinna zawierać słowo  

„reklamacja”) i powinna zawierać przedmiot reklamacji, uzasadnienie, wskazanie  i 

opisanie niezbędnych okoliczności oraz oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko,  

adres do korespondencji i e-mail).  

• Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia reklamacji   przez 
Usługodawcę.  

• Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty   

ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana  

Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub na adres wskazany  do 
korespondencji listownej.  

• Usługodawca po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje Usługobiorcę o 
uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca 

może  według swojego uznania obniżyć lub zwrócić koszt usługi albo zaproponować 
inny termin usługi. 

• Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się 
dalszych rekompensat.  

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez  
Usługobiorcę na obiekcie sportowym  

• Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Usługobiorca rezygnuje z korzystania z 
prawa potracenia swoich roszczeń z należnościami wobec Usługodawcy.  

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU ACTIVENOW  

• Każdy Użytkownik korzystający z zajęć Akademii, Baby Tennis, Zajęć grupowych dla 
dorosłych ma dostęp do systemu ActiveNow uzyskując do niego login i hasło dostępu.  

• Każdy z Użytkowników, o których mowa w ust. 1 posiada indywidualne, przypisane 
tylko do niego konto w ramach systemu ActiveNow, w związku z czym Użytkownikowi 
nie wolno udostępniać swojego loginu lub hasła do systemu innym Użytkownikom 
lub jakimkolwiek innym osobom.  

• W systemie ActiveNow Użytkownik uzyskuje informacje o:  

o zajęciach z zakresu tenisa ziemnego, w których Użytkownik uczestniczył, 
uczestniczy lub będzie uczestniczył;  

o prowadzonej korespondencji w ramach systemu;  
o prowadzonych w ramach MATCHBALL zajęciach;  
o ogłoszeniach i komunikatach publikowanych w ramach systemu przez 

Użytkownika lub trenera;  
o swojej historii wpłat oraz wysokości nadpłaty lub zaległości.  

• W ramach systemu ActiveNow Użytkownik uzyskuje następujące uprawnienia:  



o wprowadzanie i modyfikacja danych dotyczących osoby Użytkownika;  
o przeglądanie oferty zajęć;  
o zapisywanie się na zajęcia;  
o zgłaszanie nieobecności na zajęciach;  
o ustalanie terminów obrabianych zajęć;  
o kontaktowanie się z trenerami, innymi Użytkownikami oraz osobami 

prowadzącymi zajęcia;  
o uzyskiwanie szybkich informacji na temat odwołania zajęć lub treningów, a 

także zamknięcia obiektu. 

• Użytkownik zobowiązany jest korzystać z systemu ActiveNow zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

 

• Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań niepożądanych, za które uznaje 
się w szczególności:  

o przesyłanie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (SPAM) w ramach systemu,  
o nagminnego zapisywania się i jednoczesnego wypisywania się z zapisanych zajęć,  
o wysyłania lub innego rodzaju publikowania komunikatów lub wiadomości 

przedstawiających treści uznawane za obraźliwe lub wulgarne.  

 

RODO 

W imieniu Akademia Tenisa Matchball Sebastian Chyliński z siedzibą w Bydgoszczy, 
ul. Curie Skłodowskiej 33b , 85- 733 w Bydgoszczy, NIP: 5542799806, zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie RODO), informujemy co następuje:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako Klienta jest Sebastian 
Chyliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Akademia Tenisa Matchball 
Sebastian Chyliński z siedzibą przy ul. Curie Skłodowskiej 33b, 85-733, Bydgoszcz NIP: 
5542799806, REGON: 341294753 , zwany dalej „MATCHBALL” 

2) Kontakt z Administratorem danych: „MATCHBALL”: 
adres: Akademia Tenisa Matchball, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33b, 86-733 
Bydgoszcz e-mail: matchball.akademia@gmail.com 
tel: +48 884 777 091 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zajęć z zakresu 
pozaszkolnej edukacji sportowej, zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, 
przekazywania informacji marketingowych oraz organizacyjnych drogą mailową oraz 



telefoniczną przez Akademię Tenisa MATCHBALL w Bydgoszczy - na podstawie art. 9 
ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również 
podmioty profesjonalne prowadzące obsługę Administratora w zakresie IT, 
księgowości, ochrony, obsługi prawnej, podatkowej, księgowej i administracyjnej, z 
którymi MATCHBALL niezbędne umowy o przetwarzaniu danych osobowych.  

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:  

• MATCHBALL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty pozostawione w 
szatni oraz na terenie kortów i obiektu, a także za szkody wyrządzone przez 
Uczestnika kursu na którym obiekcie odbywają się zajęcia. 

• Za bezpieczeństwo dzieci poza kortem tenisowym (szatnie, prysznice, bezpieczne 
dojście i powrót z kortów) odpowiadają rodzice/opiekunowie.  

 

Wnosząc opłatę za kurs tenisa organizowany przez MATCHBALL 
uczestnik/opiekun prawny deklaruje, iż zapoznał się z treścią 

powyższego regulaminu, w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania warunków w nim zawartych. 

 


