PROJEKT REGULAMINU KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach jest administratorem kortów tenisowych położonych
przy ulicy Zastawie w Suwałkach.
2. Korty czynne są w okresie od 1 maja do 15 października:
1) od poniedziałku do piątku w godz. 0800 – 2100;
2) w soboty - niedziele w godz. 1000 – 1800,
z zastrzeżeniem, o ile warunki atmosferyczne pozwalają na ich użytkowanie, stosownie do
odpowiednich komunikatów Ośrodka zamieszczanych na stronie internetowej Ośrodka po
uprzednim uzyskaniu zgody kierownika Zespołu Obiektów nr I Ośrodka, zwanego dalej
Kierownikiem.
3. Za korzystanie z kortów pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Godzina treningowa gry na korcie trwa 50 minut.
5. Przedłużenie czasu gry następuje po uprzednim zgłoszeniu obsłudze kortów.
6. Korty udostępniane są organizacjom sportowym w ramach treningów i zawodów oraz
osobom indywidualnym.
7. Jednorazowo istnieje możliwość rezerwacji maksymalnie dwóch kortów.
8. Rezerwacji kortów można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź telefonicznie pod
numerem 87 565 02 36.
9. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 5 godzin przed ustalonym
terminem korzystania z kortów.
10. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
11. Ośrodek uprawniony jest do udostępnienia kortów innej osobie jeśli Użytkownik nie stawi się
na korcie w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji i nie zawiadomi obsługi
o możliwym spóźnieniu.
12. Ośrodek uprawniony jest do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka
uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub
okolicznościami, za które Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Ośrodek zastrzega
sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez
sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych
i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Ośrodek, nie są pobierane opłaty.
13. Zajęcia treningowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym na dany sezon
sportowy harmonogramem.
14. Wstęp na korty wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym.
15. Dzieci do lat 13 na terenie obiektu mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.
16. Użytkowanie obiektu jest możliwe wyłącznie za zgodą i wiedzą kierownika lub obsługi
kortów.
17. Z kortów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
18. Użytkownicy są zobowiązani do poszanowania urządzeń sportowych. Osoby niszczące sprzęt
lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
19. Zabrania się korzystania z kortów w przypadku mokrej nawierzchni.
20. Zabrania się wnoszenia i spożywania na kortach alkoholu, środków odurzających oraz innych
używek ograniczających świadomość i sprawność człowieka jak również zabrania się palenia
tytoniu.
21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie
kortów.
22. Wszystkich użytkowników kortów zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu oraz ogólno przyjętych standardów zachowań i norm przyjętych
w ,,środowisku tenisowym”.

23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie
przestrzegania niniejszego regulaminu.
24. Uwagi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi tel: 87 566 78 11 w godz.: 7.30-15.30 e-mail:
sekretariat@osir.suwalki.pl

