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Regulamin rezerwacji sezonowych 

Przedstawiamy zasady, obowiązujące przy dokonywaniu rezerwacji sezonowych w 
ProPadel Warsaw. Zasady te obowiązują zarówno na sezon letni, jak i zimowy. 

1. Sezon zimowy trwa ok. 38 tygodni (w okresie od 01 września do 31 maja). 
2. Sezon letni trwa ok. 14 tygodni (w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia). DNI WOLNE OD 

PRACY I ŚWIĘTA NIE SĄ LICZONE. 
3. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem 22 299 13 93, bądź bezpośrednio 

w klubie ProPadel Warsaw przy ulicy Jutrzenki 12. 
4. Sezonową rezerwacje, która gwarantuje stałą godzinę i dzień, dokonuje się przez wpłatę 

zaliczki w wysokości 300 zł (za każdą stałą godzinę w sezonie). 
5. Opłatę rezerwacyjną za daną stałą godzinę należy uiścić do dnia 14 września w klubie, bądź 

przelewem na wskazany numer konta. Po tym terminie rezerwacja traci ważność a zaliczka 
przepada. 

6. Do dnia 30 września rezerwacji można dokonać w promocyjnej cenie, rezerwacje 
dokonywane po 1 października liczone będą w cenie regularnej (szczegóły w cenniku) 

7. W przypadku rezerwacji jednej, stałej godziny w tygodniu w danym sezonie, opłatę należy 
uiścić jednorazowo do 30 września (kwota pomniejszona o wysokość zaliczki). 

8. W przypadku rezerwacji dwóch lub trzech godzin w tygodniu w danym sezonie, opłatę 
można rozbić na dwie raty. Pierwsza rata płatna do 30 września, a druga do 30 listopada 
(kwota zaliczki rozliczania przy drugiej racie). 

9. W przypadku rezerwacji czterech lub więcej godzin w tygodniu w danym sezonie, opłatę 
można rozbić na trzy raty. Pierwsza rata płatna do 30 września, druga do 30 listopada, a 
trzecia rata do 31 stycznia (kwota zaliczki rozliczania przy trzeciej racie). 

10. Opłatę za korty można dokonać kartą w klubie, bądź przelewem na konto. Dane do 
przelewu: Padel Poland sp. z o.o., ul. Jutrzenki 12, 02-233 Warszawa, nr konta: 82 1090 
2590 0000 0001 4192 6205, tytułem: „sezon xxx”, imię i nazwisko. 

11. Brak terminowych wpłat powoduje anulowanie danej rezerwacji. 
12. Rezerwacja kortu w ramach abonamentu sezonowego uprawnia do obniżonej opłaty 

(szczegóły w cenniku) i pierwszeństwa wobec rezerwacji w ramach abonamentu 10+1 
godzinnego oraz rezerwacji pojedynczej. 

13. Osoby posiadające wykupione godziny na kortach ProPadel mogą odwoływać i przenosić 
na inny termin swoje godziny kortu w ramach wykupionego abonamentu maksymalnie 4 
razy w sezonie, najpóźniej na 24 godziny przed daną godziną rezerwacji (gry). 
DODATKOWYM WARUNKIEM ODBIORU NIEWYKORZYSTANEJ GODZINY JEST 
ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI OSOBIŚCIE BĄDŹ TELEFONICZNIE W BIURZE KLUBU 
ORAZ WPISANIE SIĘ NA LISTĘ GODZIN DO "ODEGRANIA".  Zgłoszenie po tym terminie 
bądź brak wpisu na liście godzin do "odegrania" powoduje utratę danej godziny kortu, a 
opłata za nią przepada. 

14. Odwołane godziny w ramach abonamentu mogą być "odegrane" tylko w ramach tego 
samego sezonu (niewykorzystane godziny z sezonu zimowego nie przechodzą na sezon 
letni i odwrotnie). 

15. Dokonanie rezerwacji i/lub wpłaty za zarezerwowaną godzinę kortu jest równoznaczne z 
akceptacją niniejszego REGULAMINU REZERWACJI oraz REGULAMINU KLUBU. 
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Seasonal booking regulations 

Rules and regulations that apply to making seasonal subscription at ProPadel Warsaw. 
These terms apply to both the summer and winter seasons. 

1. The winter season lasts around 38 weeks (from September 1 to May 31). 
2. The summer season lasts around 14 weeks (from June 1 to August 31). DAYS FREE 

FROM WORK AND BANK HOLLIDAYS WILL NOT BE ACOUNTED. 
3. Reservations are accepted over phone 22 299 13 93, email kontakt@propadel.pl or 

directly in the ProPadel Warsaw club at Jutrzenki 12. 
4. A seasonal reservation, which guarantees a fixed hour and day, is made by paying an 

advance payment of PLN 300 (for each fixed hour in the season). 
5. The reservation fee for a given fixed hour must be paid by September 30 at the club, or 

by transfer to the indicated account number. After this date, the reservation becomes 
invalid and advance payment is lost. 

6. Until September 30, the reservation can be made at a promotional price, reservations 
made from October 1 will be counted at the regular price (information in the price list) 

7. In the case of booking one fixed hour per week in a given season, the fee should be paid 
in full by September 30 (the amount less the amount of the advance payment). 

8. In case of booking two or three hours a week in a given season, the fee can be divided 
into two instalments. The first instalment is payable until September 30, and the second 
by November 30 (the amount of advance payment is settled on the second instalment). 

9. If you book four or more hours a week in a given season, the fee can be divided into 
three instalments. The first instalment payable until September 30, the second until 
November 30, and the third instalment to January 31 (the amount of advance payment is 
settled on the third instalment). 

10. The payment for the booking can be made by card in the club, or by transfer to the 
account. Details of the transfer: Padel Poland sp. z o.o., ul. Jutrzenki 23, 02-233 
Warsaw, account number: 82 1090 2590 0000 0001 4192 6205, title: “court rental 
season xxx”, name and surname. 

11. Lack of payment in time results in cancelling of given booking. 
12. Booking the court as part of the seasonal subscription entitles you to a reduced fee 

(information in the price list) and priority over the booking as part of a 10+1 subscription 
and a single booking. 

13. Customers with seasonal subscription on ProPadel courts may cancel and transfer their 
court hours to a different date as part of the purchased subscription up to 4 times per 
season, at the latest 24 hours before the given booking time (games). ADDITIONAL 
CONDITION FOR REDEEMING AN UNUSED HOUR IS PERSONAL CONFIRMATION 
OVER THE TELEPHONE OR IN THE CLUB'S OFFICE AND ENTERING THE LIST OF 
HOURS “TO PLAY". Submission after this date or the lack of an entry in the list of hours 
"to play" results in the loss of the given hour of the court, and the fee for it is lost. 

14. Cancelled hours under the subscription can be "played" only within the same season 
(unused hours from the winter season do not pass to the summer season and vice 
versa). 

15. Making a reservation and / or payment for the booked time of the court is tantamount to 
acceptance of this BOOKING REGULATIONS and CLUB REGULATIONS. 
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W przypadku płatności przelewem- dane do przelewu: Padel Poland sp. z o.o. (właściciel 
ProPadel), ul. Jutrzenki 12, 02-233 Warszawa  

Santander Bank S.A. nr konta: 82 1090 2590 0000 0001 4192 6205 Tytułem: „sezon xxx”, 
imię i nazwisko, dzień i godzina wynajmowanego kortu. 


