
REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI TENISOWEJ

1. Korty tenisowe czynne są codziennie przez całą dobę;

2. Rezerwacje pod numerem telefonu 600     886     902   od godz. 7:00 do godz. 21:00;

3. Godzina końcowa rezerwacji jest równoznaczna z koniecznością opuszczenia 
kortu, każde dodatkowe minuty gry na korcie poza wyznaczonym czasem będą 
doliczane do rachunku;

4. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa cennik. 

5. W święta i dni wolne od pracy, w przypadku rezerwacji jednorazowych, 
obowiązuje cena weekendowa;

6. Stałe rezerwacje powinny być opłacane za jeden miesiąc z góry do 15-tego 
każdego miesiąca;

7. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych nie będą dopuszczane do gry;

8. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za rezerwacje, chyba że 
rezerwacja zostanie odwołana telefonicznie pod nr 600     886     902  , nie później niż 
na 24 godziny przed upływem zarezerwowanego terminu;

9. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący 
spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi.

10. Nie uwzględniamy zwrotu poniesionych kosztów związanych z 
niewykorzystaniem wykupionych w karnecie godzin;

11. Możliwe jest jednorazowe przeniesienie niewykorzystanych godzin 
karnetowych na inny termin, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem;

12. Jednorazowe przeniesienie niewykorzystanych godzin jest możliwe tylko w 
przypadku wcześniejszego poinformowania pod nr 600     886     902   nie później niż 
na 24 godziny przed upływem zarezerwowanego terminu

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu 
rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji 
obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez 
umieszczenie informacji na stronie internetowej



14. Z hali tenisowej mogą korzystać (po wcześniejszym uzgodnieniu z 
kierownictwem): grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne

15. Z hali tenisowej nie mogą korzystać osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu;

- będące pod wpływem środków odurzających;

- z przeciwwskazaniami lekarskimi;

16.  Obowiązkiem osób korzystających z hali jest:

- założenie zmiennego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania 
hali tenisowej zabrudzeń obuwia sportowego o gładkiej podeszwie;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania przyrządów 
sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali;

- zdjęcie ozdób, które mogłyby zagrozić zdrowiu korzystającego z hali tenisowej
(łańcuszki, kolczyki, itp.);

- utrzymywanie czystości  i porządku na terenie hali tenisowej;

- przestrzeganie przepisów p. poż.;

17. Przebywającym na terenie hali nie wolno:

- palić papierosów, pic alkoholu, stosować środków odurzających;

- wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła;

-  wnosić i używać sprzętu nie będącego sprzętem sportowym;

- korzystać z wyposażenia hali tenisowej w sposób zagrażający bezpieczeństwu

- fotografowania i flmowania bez zgody osoby fotografowanej lub flmowanej

18. Wstęp na halę tenisową dozwolony jest za okazaniem karty wstępu (paragon) 
lub po wcześniejszej rozmowie z osobą pełniącą dyżur na terenie hali tenisowej;



19. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie 
wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z 
kortów.

20. Osoby, które zniszczą sprzęt lub urządzenie hali tenisowej ponoszą 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;

21. Obsługa hali sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie hali zobowiązane są do 
podporządkowania się ich nakazom;

22. Na kortach prowadzony jest całodobowy monitoring wizyjny

23. Za przedmioty pozostawione na terenie hali tenisowej kierownictwo nie ponosi
odpowiedzialności;

24. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu 
będą usuwane z terenu hali tenisowej;

26. Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 


