REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO
Zarządca kortu:

Miejski Ośrodek Sportu w Żninie
ul. Gnieźnieńska 7
tel. 52 30 20 118
Obiekt czynny:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 21:30
Sobota, niedziela i święta: 8:00 – 20:30
1. Rezerwacji kortu dokonuje się w recepcji Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie, osobiście lub telefonicznie
pod numerem (52) 30 20 118.
2. Korty służą tylko i wyłącznie do gry w tenisa. Nie można z nich korzystać w innych celach,
a w szczególności uprawiać innych dyscyplin sportu.
3. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z kortów w strojach sportowych (dotyczy to w szczególności
obuwia). Obuwie powinno być o płaskich podeszwach, czyste, nie może roznosić błota.
4. Koszt wynajęcia kortu wynosi 10,00 PLN / za 1 godzinę gry. Godzina obejmuje 55 minut gry na korcie
oraz 5 min na przygotowanie kortu dla następnych użytkowników. Opłaty za korzystanie z kortu
dokonuje się przed rozpoczęciem gry.
5. Wykupienie usługi równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Na terenie kortu tenisowego zabrania się:
- palenia tytoniu;
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających;
- wprowadzania zwierząt;
- wnoszenia i używania broni oraz przedmiotów niebezpiecznych;
- używania przedmiotów znajdujących się na terenie kortu niezgodnie z ich przeznaczeniem;
- używania wulgarnego słownictwa.
7. Odwołanie rezerwacji bez obowiązku dokonywania opłaty jest dopuszczalne nie później niż 24 godziny
przed wyznaczonym terminem. Nieodwołana rezerwacja kortu traktowana jest jako wykorzystana
i obowiązuje opłata według cennika.
8. Dwukrotne niestawienie się do gry bez odwołania na wcześniej zarezerwowanym korcie powoduje
wykreślenie rezerwacji z harmonogramu.
9. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie
powiadomi o spóźnieniu bądź rezygnacji obsługi.
10. Miejski Ośrodek Sportu w Żninie zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortu z powodu
rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje
poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej lub telefonicznie.
11. Zarządca kortu nie jest odpowiedzialny za zgubione przedmioty.
12. Korzystający z kortu ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu
i wyposażenia.
13. Osoby nie stosujące sie do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu kosztów wstępu.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
15. Regulamin obowiązuje od 20.04.2012 roku.

