Тенис клуб „Про Спорт“

WWW.TCPROSPORT.BG

Бланка за Зимен абонамент 2017 – 2018
Продължителност: 16.10.2017г. - 01.04.2018г.

Цени за единично ползване на корт :
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

8::00
16:00

28 лева

17:00
33 лева
23:00

Абонаментни цени за корт - 24 седмици (не включва треньор ) :
27 лева
26 лева
25 лева
25 лева

1 час седмично– 648 лв.
2 часа седмично– 1248 лв.
3 часа седмично– 1800 лв.
4 часа седмично – 2400 лв.

32 лева
31 лева
30 лева
30 лева

1 час седмично- 768 лв. .
2 часа седмично– 1488 лв.
3 часа седмично– 2160 лв.
4 часа седмично – 2880 лв.

Единична тренировка с треньор - 28 лева на час;
За информация и запитвания за свободни часове тел. 0897 55 80 80, office@tcprosport.bg

Условия за зимен абонамент 2017-18 година:
1. Как да се запиша за сезона?
Абонатите от лято 2017 имат предимство за запазване на Зимен абонамент до 10.09.2017г. Абонаменти с
треньор на клуба имат предимство пред останалите абонаменти.
Абонаменти се заявяват само в администрацията на клуба, след предаване на попълнена и подписана
„Бланка за Зимен сезон”, и заплащане на 20% от крайната сума.
Заплащането на пълната сума от абонамента става до 30.09.17. След изтичане на срока, клубът има право да
освободи абонамента без да възстановява капарото.

2. Ще загубя ли часа си, ако нямам възможност да го изиграя?
Абонатите имат право да отказват и отиграват до 20% от общия брой запазени часове. Отиграване се допуска
само при спазване на следните правила:
o Часове се отказват минимум 24 часа преди началото на часа.
o Пропуснати часове от жълтата часова зона (28лв.) могат да се отиграват само в същата зона.
o Отигравания се допускат до 01-ви Април 2018 година.
При неявяване без предупреждение за час, за който е ангажиран треньор се заплаща 100% от треньорската
такса. Ако предупреждението е до 3 часа преди началото на часа, се заплаща 50% от треньорската такса.
При контузия и продължително отсъствие, на абоната е позволено да уговори с администрацията на клуба
отработване на пропуснатите часове за следващ тенис сезон.
При провеждане на клубни прояви ( турнири, уелнеси и т.н. ), клубът си запазва правото да откаже на Абоната
единични часове от абонамента, като предварително го уведоми минимум една седмица предварително.

3. Къде да осъществя плащането?
Заплащането на абонамента става на касата на тенис комплекс „Про Спорт” или по банков път - Банка
Уникредит Булбанк, банкова сметка - BG12 UNCR 7000 1522 6482 36, „Сдружение Тенис клуб Про Спорт“,
МОЛ: Иво Стойновски
*Банково плащане се потвърждава, чрез изпращане на платежно на email: office@tcprosport.bg
За да станете наш Абонат трябва да се запознаете и да потвърдите, че ще спазвате "Вътрешният правилник" на ТК „Про Спорт”,
както и гореописаното. ” Вътрешният правилник” е изложен на видно място в комплекса и може да бъде изпратен по email на
всеки желаещ. Системното нарушаване на правилата, може да доведе до анулиране на абонамент, без възстановяване на сумата.
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