
Regulamin Kursu Squash 

 

1. Organizatorem Kursu Squash jest GOODLUCK CLUB Fitness Wellness & Squash, ul. ks. 

Augustyna Kordeckiego 2, 81-722 Sopot. 

2. Miejsce odbywania kursu: Good Luck Club, ul. Orzechowa 7 w Gdańsku. 

3. Kursy odbywają się w terminie: 21.01-30.06.2021 r. 

4. Na Kurs Squash stopień podstawowy/zaawansowany obowiązują zapisy. 

5. Zapisy dokonywane są drogą mailową info@goodluckclub.pl lub telefonicznie 668 

299 226. 

6. Po zgłoszeniu należy opłacić kurs w całości lub ratach na konto 55 1600 1462 1824 

7064 5000 0001. Istnieje możliwość dokonywania płatności na raty. Rata minimalna to 

równowartość pojedynczej rezerwacji kortu. W tytule przelewu należy obowiązkowo 

podać nazwisko kursanta oraz daty rezerwacji kortów. 

7. Posiadacze kart Benefit, OK System oraz Fitprofit wpłacają kwotę pomniejszoną o 15 zł 

za każdy zarezerwowany kort. 

8. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie odnotowania wpłaty raty lub całości 

za kurs. 

9. Kurs Squash stopień podstawowy obejmuje 23 h zajęć, z czego 3 h to zajęcia z trenerem 

oraz 20 h zajęć praktycznych w ramach samo studiowania teorii na kortach. 

10. Kurs Squash stopień zaawansowany obejmuje 25 h zajęć, z czego 5 h to zajęcia z 

trenerem oraz 20 h zajęć praktycznych w ramach samo studiowania teorii na kortach. 

11. Na lekcje uczestnicy zapisują się indywidualnie i bezpośrednio z trenerami. 

12. Na zajęcia praktyczne uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji kortu w programie 

reservise.com. 

13. Warunkiem ukończenia kursu i dopuszczenia do egzaminu jest odbycie kursu w pełnym 

wymiarze godzin, tj. min. 23 h w przypadku Kursu podstawowego i 25 h w przypadku 

Kursu Zaawansowanego do 30.06.2021 r. 

14. Niewyrobienie minimalnej wymaganej liczby godzin uniemożliwia przystąpienie do 

egzaminu końcowego. 

 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Kursu Squash Good Luck Club i zgłaszam 

swoje uczestnictwo w  

⃝ Kursie Squash stopień podstawowy 

⃝ Kursie Squash stopień zaawansowany 

 

…………………………………………………      …………………………….. 

Data, czytelne imię i nazwisko kursanta      Podpis kursanta 

mailto:info@goodluckclub.pl

