REGULAMIN
PUŁAWSKICH KORTÓW TENISOWYCH
ul. Wróblewskiego 1
I.

Postanowienia ogólne:

1.
2.

Regulamin określa zasady korzystania z Puławskich Kortów Tenisowych (PKT).
Korty są czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00-22.00.
Sezon zimowy trwa od 1 października do 31 kwietnia; sezon letni od 1 maja do
30 września. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne sezon zimowy może
ulec wydłużeniu lub skróceniu.

3.

Korty służą tylko i wyłącznie do gry w tenisa.

II. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort,
efektywny czas gry, wyszczotkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze,
zejście z kortu.

III. Postanowienia porządkowe:
1.

Osoby przebywające na terenie PKT zobowiązane są do:
 Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych,
 Przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania, które w żaden sposób nie
zagrażają bezpieczeństwu innych osób,
 Powstrzymywania się od działań mogących utrudniać lub zakłócać korzystanie
z kortów innym użytkownikom,
 Stosowania się do zasad postępowania i uwag obsługi kortu,
 Wyszczotkowania kortu po skończonej grze.

2.

Na terenie kortów tenisowych zabrania się:





Palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz waporyzatorów,
Wchodzenia i przebywania na terenie kortów ze zwierzętami,
Spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających,
Wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych,
narkotyków oraz środków odurzających i psychotropowych.
 Używania wulgaryzmów, oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe.
3.
4.

Osoby do lat 13 mogą przebywać na terenie kortów pod opieką osób dorosłych.
Z kortów mogą korzystać wyłącznie osoby w pełni zdrowe, w stosunku do których nie
istnieją przeciwskazania do gry w tenisa.

5.

6.
7.
8.

9.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia niezawinione
przez siebie, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego
regulaminu.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z kortów w stroju sportowym oraz obuwiu
o płaskich podeszwach.
Z jednego kortu mogą korzystać maksymalnie 4 osoby (debel). Wyjątek stanowią
zajęcia prowadzone z trenerem (szkółki, kluby).
Każdy, kto postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub poleceniami obsługi
kortów, ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego tytułu szkody i jest zobowiązany
do ich naprawienia na zasadach ogólnie obowiązujących. Za szkody wyrządzone
przez dzieci odpowiada opiekun.
Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, oraz
obowiązujących na terenie kortów przepisów, zostaną wyproszone z kortów bez
prawa zwrotu dokonanych opłat za korzystanie z kortów.

IV. Zasady wnoszenia opłat i dokonywania rezerwacji kortów.
Wysokość opłat za korzystanie z kortów, oraz sprzętu do gry w tenisa określa cennik.
Opłatę za korzystanie z kortu należy uiścić w całości przed wejściem na kort.
Rezerwacji kortu dokonuje się na terenie PKT w recepcji osobiście lub telefonicznie:
 rezerwacji można dokonywać z wyprzedzeniem maksymalnie do 7 dni. Każdy
użytkownik kortów ma prawo do złożenia w tygodniu kalendarzowym
maksymalnie dwóch rezerwacji z wyprzedzeniem. Ograniczenie ilości rezerwacji
nie dotyczy rezerwacji składanych w dniu korzystania z kortu.
4. Rezerwacji stałych godzin korzystania z kortów tenisowych powyżej 7 dni przez
zakłady, instytucje oraz inne podmioty i osoby prywatne może nastąpić po zawarciu
stosownej umowy z Dyrektorem MOSIR i konieczności uiszczenia opłat w pełnej
wysokości za zarezerwowane godziny.
5. Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli osoba
rezerwująca nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 10 minut, licząc od początku
terminu rezerwacji, nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu, odwoła rezerwację
kortów na dany termin.
6. W przypadku braku możliwości skorzystania z zarezerwowanego kortu z powodu: złej
pogody /opady deszczu/, zawodów lub innych przyczyn leżących po stronie PKT
zarezerwowane godziny można przenieść na inny wolny termin uzgodniony
z pracownikiem obsługi PKT.
7. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę czas gry nie ulega wydłużeniu.
8. Imprezy tenisowe, narady i szkolenia organizowane na kortach tenisowych
organizowane są w oparciu o odrębne regulaminy.
9. Zarządca ma prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeżeli jest to
uzasadnione awarią, przerwami w dostawie mediów, stanem technicznym obiektu.
Ponadto zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji oraz wyłączenia
poszczególnych kortów z użytkowania z powodu organizacji turniejów tenisowych,
imprez sportowych i szkoleń, a także w razie konieczności wykonania czynności
konserwacyjnych i porządkowych.
10. Zniżki za korzystanie z kortu przysługują młodzieży szkolnej i akademickiej, emerytom i
rencistą za okazaniem ważnej legitymacji.
1.
2.
3.

11. Osoby uprawnione i nieuprawnione do zniżki uiszczają opłatę za kort oddzielnie, każda
za siebie.

V. Zajęcia z instruktorami.
1. Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc.
może nastąpić wyłącznie po zawarciu stosownej umowy z Dyrektorem MOSIR.
2. Użytkownik, który prowadzi na kortach tenisowych płatne lekcje, instruktaż, treningi
etc. organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność.
Użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących
udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie
opieki medycznej. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
uczestnikom w toku takich zajęć.

VI. Inne usługi.
1.

Na terenie PKT działa wypożyczalnia sprzętu tenisowego, w której można
wypożyczyć sprzęt i akcesoria do gry w tenisa.

VII. Zasady przechowywania rzeczy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Użytkownik ma prawo korzystać z szatni i natrysków znajdujących się na terenie PKT.
Użytkownikowi zostanie udostępniony kluczyk do szafki na ubranie i obuwie. Przed
opuszczeniem PKT Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kluczyka obsłudze kortu.
O zniszczeniu lub zaginięciu kluczyka należy natychmiast powiadomić obsługę kortu.
W przypadku utraty lub uszkodzenia kluczyka do szafki wyłączną odpowiedzialność
ponosi Użytkownik szafki.
W szafkach można przechowywać tylko odzież i obuwie.
Za rzeczy pozostawione w szatni i na korcie odpowiada Użytkownik.

VIII. Postanowienia końcowe.
1.
2.
3.

Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PKT oraz postępowania obsługi
kortu należy kierować do Dyrektora MOSiR.

DYREKTOR MOSiR W PUŁAWACH
, gdy

