REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW W HALI TENISOWEJ

Postanowienia ogólne
1. Właścicielem hali tenisowej przy ul. Baczynowej 1 jest Regionalne Centrum Sportowe
Sp. z o.o. w Lubinie.
2. Hala tenisowa jest obiektem sportowo-rekreacyjnym.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów w hali tenisowej oraz
postępowania na jej terenie.
4. Każdy, kto przebywa na terenie hali tenisowej, zobowiązany jest do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
5. Korzystający z kortów w hali tenisowej oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań
zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego; Właściciel hali
tenisowej nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

Zasady korzystania z kortów
6. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie w hali tenisowej podejmuje
każdorazowo pracownik obsługi hali tenisowej.
7. Tylko pracownik obsługi hali tenisowej jest upoważniony do włączenia oświetlenia w hali
tenisowej (oświetlenie może być włączone tylko na korcie tenisowym, gdzie zostały
wykupione godziny gry).
8. Użytkownicy hali tenisowej zobligowani są do:
a. gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w czystym obuwiu zmiennym
o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
b. stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych pracownika obsługi hali tenisowej;
c. zachowania czystości i porządku;
d. niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich;
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e. zaszczotkowania kortu tenisowego po zakończeniu zarezerwowanego czasu gry;
f.

niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego
czasu gry;

g. bezzwłocznego poinformowania pracowników obsługi hali tenisowej o wszelkich
usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
9. Użytkownikom kortów w hali tenisowej zabrania się:
a. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
b. wnoszenia i spożywania na terenie hali tenisowej napojów alkoholowych oraz palenia
tytoniu i e-papierosów.;
c. zażywania i przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu,
narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
d. wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami;
e. używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
10. Pracownik obsługi hali tenisowej jest upoważniony do sprawdzania stanu czystości
obuwia zmiennego przed wpuszczeniem Użytkownika na korty w hali tenisowej.
11. W hali tenisowej zajęcia nauki gry w tenisa ziemnego mogą prowadzić osoby, które
wykupią

na

daną

godzinę

bilet

instruktorski.

Zwolnieni

z

wykupienia

biletu

instruktorskiego na taką godzinę są jedynie osoby które wcześniej dokonały rezerwacji
kortów na cały sezon. Za prowadzenie zajęć nauki gry uznaje się gdy korzystający
posługują się na korcie w trakcie gry więcej niż 8 piłkami.
12. Użytkownik – instruktor gry, 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; Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.

Opłaty za korzystanie z kortów
13. Wejście na kort w hali tenisowej odbywa się na podstawie opłaty uiszczonej w całości
przed wejściem na kort w kasie Właściciela na terenie obiektu lub na podstawie Umowy
wynajmu kortów w hali tenisowej ze stałą rezerwacją na sezon zawartej z Właścicielem.
14. Wysokość opłat za korzystanie z kortów w hali tenisowej ustala Właściciel w formie
Cennika.
15. Opłaty za korzystanie z kortów w hali tenisowej objętych rezerwacją stałą na dany sezon
dokonuje się zgodnie z zapisami podpisanej Umowy.
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16. Czas korzystania z kortu w hali tenisowej obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry,
zaszczotkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście
z kortu tenisowego.
Rezerwacje kortów
Pojedyncza rezerwacja
17. Rezerwacji kortów w hali tenisowej można dokonać osobiście na terenie obiektu
u pracownika obsługi hali tenisowej, online na stronie internetowej www.tenis.lubin.pl,
bądź telefonicznie pod numerem telefonu 783 018 316.
18. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.
19. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym
terminem korzystania z kortów w hali tenisowej.
20. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie
naliczana opłata jak za korzystanie z kortów w hali tenisowej.
21. Osoby nie regulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo
godziny nie mogą korzystać z kortów w hali tenisowej oraz dokonywać kolejnych
rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
22. Właściciel uprawniony jest do wynajęcia kortów w hali tenisowej innej osobie, jeśli
Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie w hali tenisowej na 10 minut
przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomi Właściciela o możliwym spóźnieniu.
23. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku:
a. w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym
obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności;
b. organizacji turniejów tenisowych i innych imprez sportowych, a także w razie
konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
24. Pierwszeństwo wynajmu kortów w hali tenisowej w rozpoczynającym się sezonie
mają Użytkownicy posiadający stałą rezerwację w sezonie poprzednim.
Stała rezerwacja na sezon
25. Stałą rezerwację na sezon, która gwarantuje korzystanie w całym sezonie z określonego
kortu w hali tenisowej w określonym dniu tygodnia i w określonych godzinach, dokonuje
się przez zawarcie Umowy z Właścicielem hali tenisowej, o której mowa w pkt. 1.
26. Zapisy Użytkowników na stałą rezerwację sezonową odbywają się w terminach i na
zasadach podanych na stronie www.tenis.lubin.pl.
27. O pierwszeństwie zakupu stałej rezerwacji kortu w hali tenisowej decyduje Właściciel.
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Postanowienia dodatkowe:
28. Hala tenisowa oraz teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer
mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do
zasad niniejszego regulaminu; monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający
dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
29. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
30. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy
wniesionych na halę tenisową oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
31. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów w hali tenisowej,
a w szczególności

spowodowane

nieprzestrzeganiem

postanowień

niniejszego

Regulaminu.
32. Użytkownicy kortów w hali tenisowej odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

Postanowienia końcowe:
33. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wyproszone
z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów w hali
tenisowej.
34. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania hali tenisowej i jego obsługi, w tym skargi
i wnioski prosimy składać w siedzibie RCS Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28b
35. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą
rozpatrywane i rozstrzygane przez Właściciela.
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