REGULAMIN WYDARZENIA „FESTIWAL TENISA”
1. Festiwal Tenisa jest wydarzeniem promującym tenis i sportowe wartości wśród dzieci.
2. Wydarzenie „Festiwal Tenisa” skierowane jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
3. Organizatorem wydarzenia „Festiwal Tenisa” jest firma M-Active sp. z o. o. z siedzibą w
Poznaniu przy ulicy Wenedów 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe
Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000290302.
4. Zajęcia tenisowe i animacyjne będą odbywać się w dniu 17 września 2017 r. w godzinach
od 10:00 do 17:00 na terenie obiektu Kortowo Tennis Club (ul. Kotowo 62, 60-009
Poznań).
5. Podczas Festiwalu Tenisa odbędą się 3 tury zajęć. Czas trwania każdej z nich wynosi 1
godzinę i 45 minut. Dziecko może wziąć udział w jednej turze.
6. Udział w akcji jest bezpłatny – warunkiem udziału dziecka jest rejestracja dokonywana
przez rodziców lub opiekunów prawnych za pomocą formularza rejestracyjnego
zamieszczonego na stronie www.festiwaltenisa.pl lub bezpośrednio na miejscu w recepcji
imprezy.
7. Uczestnicy Festiwalu Tenisa powinni posiadać strój sportowy (w tym obuwie o gładkiej
powierzchni).
8. Administrator akcji zastrzega sobie prawo do zamknięcia strefy animacyjnej i mini kortów
ze względu na nieprzewidziane okoliczności.
9. Festiwal Tenisa odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku opadów deszczu
strefa animacji i mini korty zostaną przeniesione do hal tenisowych (korty numer 4, 5, 6).
10. Organizator akcji nie odpowiada za mienie pozostawione bez opieki.
11. Dzieci mogą przebywać na terenie Kortowo Tennis Club wyłącznie pod opieką rodziców
lub opiekunów prawnych. Nadzór dzieci ze strony animatorów i trenerów realizowany
jest wyłącznie bezpośrednio w przestrzeni animacyjnej czyli na kortach o numerach: 1,2,3
(lub w przypadku deszczu korty numer 4, 5, 6). Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się
poza wskazanym miejscem animacji odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni.
12. Dzieci uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do wykonywania poleceń osób

prowadzących zajęcia.
13. Na całym terenie Kortowo Tennis Club obowiązuje zakaz:
1) zaśmiecania terenu,
2) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
3) spożywania napojów lub innych środków odurzających.
14. Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe z winy dzieci odpowiadają rodzice lub
opiekunowie prawni na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach.
15. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w ramach zajęć
podczas Festiwalu Tenisa.
16. W razie nieobecności, prosimy rodziców o mailowe odwołanie przybycia na Festiwal
Tenisa.
17. Istnieje możliwość udziału w akcji grup zorganizowanych – organizatorzy w tym wypadku
proszą o kontakt mailowy pod adresem biuro@m-active.pl
18. Udział w Festiwalu Tenisa oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie
do przestrzegania jego postanowień.

