Тенис клуб „Про Спорт“

WWW.TCPROSPORT.BG

Бланка за Летен абонамент 2018
Продължителност: 02.04 - 14.10.2018г. - 28 седмици.
За информация и запитвания за свободни ча сове тел. 0897 55 80 80, office@tcprosport.bg

Цени за единично ползване на корт :
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

7:00
12 лева
16:00
17:00
15 лева
19:00
20:00
17 лева (включва осветление)
23:00

Абонаментни цени*:

10 лева

1 час седмично – 280 лв.
2 часа седмично – 560лв.
3 часа седмично – 840 лв.
4 часа седмично– 1120 лв.

13 лева

1 час седм. – 364лв
2 часа седм. – 728лв
3 часа седм. – 1092лв
4 часа седм. – 1456лв

15 лева

1 час седм. – 420 лв.
2 часа седм. – 840 лв
3 часа седм. – 1260 лв
4 часа седм. – 1680 лв

* Цената не включва треньор
Отиграването на абонаментни часове е неограничено, но трябва да бъде извършено в рамките на текущия
сезон. Неизиграни часове в рамките на сезона, не могат да бъдат прехвърляни в следващи периоди.

Тренировка с треньор:
Единична тренировка – 30 лв/час;

Условия за летен абонамент 2018 година:
1. Как да се запиша за сезона?
Абонатите от зима 2017/18 имат предимство за запазване на летен абонамент до 19.02.2018г.
След отваряне на графика за всички клиенти, с предимство са абонаментите, при които се ангажира треньор.
Абонаменти се запазват само в администрацията на клуба, след предаване на попълнена и подписана „Бланка за Летен
сезон” и заплащане на 20% от крайната сума..
Заплащането на пълната сума от абонамента става 15 дни преди началото на летния сезон, до 19.03.18г. 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 неограничен брой запазени часове, както и всички пропуснати часове
поради лошо време. Отиграване се допуска само при спазване на следните правила:
o Часове се отказват минимум 24 часа преди началото на часа.
o Отказването става само чрез обаждане на телефон 0897 55 80 80 , на място в администрацията на клуба или на
имейл office@tcprosport.bg .
o Пропуснати часове от дадена часова зона се отиграват само в същата зона.
o "Лошо време" трябва да бъде потвърдено от администрацията. Моля, винаги звънете на телефон 0897 55 80 80
o Отигравания се допускат до 14.10.2018г.
При неявяване без предупреждение за час, за който е ангажиран треньор се заплаща 100% от треньорската такса.

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.

Лични данни
Собствено име

Данни за абонамента
Дни и
часове за
игра

Фамилно име
Телефон за връзка:
Email

Сума на абонамента:
(попълва се от
администрацията)

Декларирам, че съм запознат/а и ще
спазвам правилата в ТК „Про Спорт“
Дата:

Подпис:

