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KORTÓW TENISOWYCH PRZY UL. SPORTOWEJ 12 

1. Korty tenisowe (dalej, jako „korty”) są integralną częścią stadionu, obowiązują na nich przepisy 

regulaminu ogólnego stadionu oraz dodatkowo niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem korzystania z kortów jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

3. Korzystanie z kortów odbywa się za zgodą zarządcy w oparciu o harmonogram. 

4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kortów wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

5. Rezerwacji kortów można dokonywać u obsługi stadionu osobiście lub telefonicznie pod 

numerem 784 555 168w godzinach pracy stadionu. 

6. Za korzystanie z kortów pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodniez obowiązującym 

cennikiem. Opłaty za korzystanie z kortu wnoszone są przed rozpoczęciem użytkowania. 

7. Opłata za godzinę korzystania z kortów obejmuje wejście na korty, efektywne korzystanie z nich 

(55 minut) oraz uporządkowanie ich nawierzchni po zakończeniu korzystania, polegające na 

zasiatkowaniu powierzchni kortu wypożyczonego i zejście z kortu (5 minut). 

8. Kort należy pozostawić w stanie pozwalającym na rozpoczęcie gry kolejnym użytkownikom. 

9. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się na 15 minut przed planowanym wejściem na 

kort. Klucze do kortów są do odebrania u obsługi stadionu. 

10. Kort można zarezerwować jednorazowo maksymalnie na 2 godziny. 

11. Odwołanie rezerwacji (osobiście lub telefonicznie) powinno nastąpić nie później niż 8 godzin 

przed ustalonym terminem korzystania z kortów.  

12. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie oczekującej na wejście, jeżeli 

wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu bądź rezygnacji obsługi stadionu. 

13. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie naliczana opłata, 

jak za korzystanie z kortów. 

14. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane a nieodwołane prawidłowo godziny nie 

mogą korzystać z kortów oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych 

płatności. 

15. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortu z powodu organizacji turniejów i 

imprez sportowych, konserwacji obiektu lub złego stanu technicznego nawierzchnikortów, o czym 

korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem. 

16. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa stadionu. 

17. Na kortach obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

b) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, 

c) używania środków psychotropowych lub innych środków odurzających, 

d) wprowadzania zwierząt, 

e) przestawiania bądź niszczenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia kortów, 

f) zaśmiecania kortu oraz niszczenia nawierzchni kortu jak i elementów infrastruktury obiektu, 

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych i obraźliwych. 

18. Użytkownicy kortów zobowiązani są do: 

a) ścisłego przestrzegania wyznaczonych w harmonogramie godzin, 



b) gry w kompletnym stroju sportowym oraz obuwiu z podeszwą przystosowaną do gry na 

kortach ziemnych (gładki bieżnik bez ostrych kantów), 

c) zachowania czystości i porządku na korcie oraz w jego najbliższym otoczeniu, 

d) polania wodą i zasiatkowania kortu przed rozpoczęciem i po zakończeniu gry, 

e) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortu sąsiedniego, 

f) stosowania się do poleceń i uwag obsługi stadionu, 

g) bezzwłocznego poinformowania obsługi stadionu o wszelkich usterkach, uszkodzeniach 

sprzętu lub innych nieprawidłowościach, 

h) zwrócenia kluczy niezwłocznie po zakończeniu korzystania z kortów. 

19. Obsługa stadionu jest upoważniona do odmowy wstępu, przerwania zajęć i wezwania do 

opuszczenia kortów przez użytkowników w przypadku: 

a) niestosowania się do postanowień regulaminu ogólnego stadionu i niniejszego regulaminu, 

b) uznania zachowania lub ubioru za nieodpowiednie, 

c) zachowania wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

d) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

e) wcześniej stwierdzonych problemów porządkowych lub organizacyjnych z udziałem 

użytkowników. 

20. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 19 uiszczone opłaty nie podlegają 

zwrotowi.  

21. W czasie wynajmu wstęp na kort mają tylko uczestnicy zajęć. Osoby niebiorące bezpośrednio 

udziału w zajęciach mogą przebywać jedynie w wydzielonej części kortów - ławki - obowiązuje 

ich również zamienne obuwie sportowe lub na zewnątrz okalającej korty siatki. 


