REGULAMIN HALI DO SQUASHA
1. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu nie pozostawiającym śladów na
powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking (kauczukową)
przeznaczone do sportów halowych. W przypadku nie posiadania odpowiedniego
obuwia do gry pracownik recepcji RokitkiPark ma prawo odmówić Klientowi wstępu
na kort. Klient nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu
2. Przed rozpoczęciem gry na korcie Klient powinien poddać się kontroli stanu
zdrowia. Klub RokitkiPark nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny
uszczerbek na zdrowiu Klienta spowodowany zaniedbaniem stanu zdrowia i braku
konsultacji Klienta z lekarzem przed rozpoczęciem wzmożonego wysiłku fizycznego,
jakim jest gra w squash’a.
3. Przed wejściem na kort należy sprawdzić stan techniczny podłogi. W przypadku
uwag należy poinformować o tym pracownika recepcji lub stróża. RokitkiPark nie
ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inny uszczerbek na zdrowiu w przypadku
braku poinformowania pracownika o złym stanie nawierzchni.
4. Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o prawidłową rozgrzewkę, aby przygotować
organizm na intensywny wysiłek fizyczny.
5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie okularów ochronnych podczas
gry.
6. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników papierowych i podobnych
przedmiotów mogących zanieczyszczać kort.
7. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez
butów.
8. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawianie na jego podłodze zegarków, butelek
z wodą, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów
mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
10. RokitkiPark zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squash’a
Klienta w przypadku turnieju squashowego lub innego ważnego wydarzenia, o czym
odpowiednio wcześniej poinformuje Klienta telefonicznie, lub inną drogą.
11. Możliwe jest jednorazowe przeniesienie niewykorzystanych godzin karnetowych
( w danym msc) 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. RokitkiAPrk nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Klienta
korzystającego z kortu powstały w wyniku nie stosowania się do regulaminu Klubu
lub nie stosowania się do zasad gry w squasha
14. RokitkiPark zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym
regulaminie, o czym poinformuje Klientów.

