Regulamin kortów tenisowych
Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
Postanowienia ogólne
1. Zarządcą kortów tenisowych jest jednostka budżetowa Gminy Nowa Dęba – Samorządowy Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.
2. Korty tenisowe są czynne codziennie w godzinach od 7oo do 22oo.
3. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wykupiły bilet wstępu, zaakceptowały
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
4. W imieniu zarządcy opiekę nad kortami sprawuje obsługa kortów.
Rezerwacje kortów tenisowych
5. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać telefonicznie u obsługi pod numerem telefonu:
793 514 987.
6. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 5 godzin przed ustalonym terminem
korzystania z kortów tenisowych.
7. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za korzystanie
z kortów.
8. Obsługa kortów uprawniona jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik
nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie
powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
9. Osoby nieregulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać
z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
10. Obsługa jest uprawniona do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka
uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub innymi
okolicznościami, których nie można przewidzieć. Ponadto, Zarządca zastrzega sobie prawo do
odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych, ligi, imprez sportowych, a także
w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje
odwołane przez Zarządcę, nie są pobierane opłaty.
Opłaty za korzystanie z kortów
11. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
w formie zarządzenia.
12. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy. Potwierdzenie wniesienia opłaty
(paragon fiskalny), upoważnia do korzystania z kortu tenisowego.
13. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry,
wysiatkowanie (wyrównanie) kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
14. Posiadacze Karty Dużej Rodziny korzystają z 50% w stosunku do obowiązujących cen biletów, po
okazaniu karty oraz dowodu tożsamości.
Zasady korzystania z kortu tenisowego
15. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych.
16. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy
przystosowanej dla kortu tenisowego.
b) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów
porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
d) Zachowania czystości i porządku.
e) Zachowania się w taki sposób, aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
f) Wysiatkowaniu (wyrównaniu) kortu po zakończeniu gry.
17. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.

b) Wnoszenia i spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub
wszelkich substancji odurzających oraz palenia tytoniu.
c) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji
odurzających.
d) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
Postanowienia dodatkowe
18. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za osoby korzystające z kortów.
20. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych
na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
21. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę, zaistniałe
w toku korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane
nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu
przepisów.
22. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody
wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
23. O wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach należy
bezzwłocznie powiadomić obsługę.
Postanowienia końcowe
24. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie
obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za
korzystanie z kortów tenisowych.
25. Wszelkie uwagi i skargi użytkownicy kortów mogą zgłaszać obsłudze kortów.
26. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu, będą
rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej
Dębie.

