
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu kortów tenisowych ze sztuczną nawierzchnią 
trawiastą 

Na podstawie § 4 ust. 6 pkt 10 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach nadanego 
uchwałą Nr XXVII/351/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Ustalam Regulamin kortów tenisowych ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Regulaminem. 

§ 2.  

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora i kierownikowi Zespołu 
Obiektów Nr III Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Dyrektor Ośrodka Sportu   
i Rekreacji w Suwałkach 

 
 

mgr Waldemar Borysewicz 
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REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ 

 

1. Korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, zwane dalej „kortami”, są obiektem 
administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2,  
16-400 Suwałki, tel. 87 566 32 82, e-mail: sekretariat@osir.suwalki.pl, zwanego dalej Ośrodkiem. 

2. Każdy korzystający z kortów jest zobowiązany do zapoznania się niniejszym regulaminem 
i przestrzegania jego zasad. Korzystanie z kortów jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o 
zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz zobowiązaniem do bezwzględnego 
przestrzegania jego zapisów oraz przestrzegania ogólnie przyjętych standardów zachowań i norm 
przyjętych w „środowisku tenisowym”. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z kortów. 
4. Korty czynne są w okresie od 1 maja do 15 października:  

  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 21.00  
  w soboty-niedziele w godz. 10.00-18.00 
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 III, zwanego dalej Kierownikiem. 

5. Za korzystanie z kortów pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
6. Godzina  treningowa gry na korcie trwa 50 minut. 
7. Przedłużenie czasu gry następuje po uprzednim zgłoszeniu obsłudze kortów i tylko w przypadku, 

gdy kort tenisowy nie jest zarezerwowany innemu Użytkownikowi. W razie przedłużenia 
korzystania z kortów przez Użytkownika ponad czas określony w ust. 6, pobiera się pełną opłatę 
za godzinę treningową. 

8. Korty udostępnianie są organizacjom sportowym w ramach treningów i zawodów oraz osobom 
indywidualnym. 

9. Rezerwacji kortów można dokonać osobiście w budynku Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 2, 
bądź telefonicznie pod numerem 87 565 02 36. 

10. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 5 godzin przed ustalonym terminem 
korzystania z kortów. 

11. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę. 
12. W pierwszej kolejności rezerwacja będzie dokonywana osobom indywidualnym. W drugiej 

kolejności rezerwacja dokonywana będzie szkółkom tenisowym, instytucjom oraz innym osobom 
prowadzącym odpłatne zajęcia w zakresie nauki gry w tenisa. 

13. 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. 

14. 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 innych imprez 
sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. 
Za rezerwacje odwołane przez Ośrodek nie są pobierane opłaty. 

15. Wstęp na korty wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym. 
16. Dzieci do lat 14 na terenie obiektu mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych. 

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2022

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

z dnia 20 stycznia 2022 r.
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17. Użytkowanie kortów jest możliwe wyłącznie za zgodą i wiedzą Kierownika lub obsługi kortów. 
Osoby korzystające z kortów są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do zaleceń, 
poleceń oraz innego rodzaju dyspozycji związanych z korzystaniem z kortów, kierowanych wobec 
Nich przez osoby uprawnione ze strony Ośrodka. Niestosowanie się do tych dyspozycji osób 
uprawnionych jest podstawą do niezwłocznego usunięcia osób korzystających z kortów, bez 
prawa do dalszego korzystania z kortów i bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty. Od decyzji 
w przedmiocie usunięcia z kortów nie przysługuje odwołanie, a decyzja jest natychmiast 
wykonalna. 

18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kortów. 
19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń 

powstałych w trakcie korzystania z kortów, z przyczyn przez administratora niezawinionych 
w szczególności wypadków mogących zaistnieć z powodu upadku, uderzenia przez inne osoby 
korzystające z kortów. 

20. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu może stanowić podstawę do roszczeń przewidzianych 
odpowiednimi przepisami prawa. Uszkodzenie urządzeń, wyposażenia lub innych elementów 
kortów może stanowić podstawę do roszczeń finansowych. 

21. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody. 

22. Zabrania się wnoszenia i spożywania na kortach alkoholu, narkotyków oraz innych używek 
ograniczających świadomość i sprawność człowieka. Zabrania się palenia tytoniu i papierosów 
elektronicznych.  

23. Wszystkie usterki, skargi i wnioski, a także akty wandalizmu należy zgłaszać administratorowi - 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suwałkach.  
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