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REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

1.

Korty tenisowe są obiektem sportowo – rekreacyjnym Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji (dalej MOSiR) w Kraśniku czynnym w okresie
wiosenno - jesiennym.

2.

Korty tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 6:00 – 21:00.

3.

Możliwa jest czasowa rezerwacja kortu nr 3 w kasie MOSiR w Kraśniku
(wg obowiązującego cennika) i co najmniej z 24 godz. wyprzedzeniem. Osoba
dokonująca rezerwacji ma obowiązek wpisania rezerwacji w dniu jej zakupu
do rejestru dostępnego na kortach.

4.

Opłat za bilety jednorazowe, karnety imienne, czy rezerwacje dokonać można
tylko w kasie MOSiR (od 6:00 do 22:00; zaś w okresie letnim ( czerwiec –
sierpień) od 10:00 do 18:00). Na bilet jednorazowy można korzystać z kortów
tylko w godzinach pracy kasy MOSiR.

5.

Każdorazowo przed rozpoczęciem letniego sezonu tenisowego MOSiR
w Kraśniku podaje do wiadomości wysokość opłat za korzystanie z kortów.

6.

Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego,
po wykupieniu biletu lub imiennego karnetu.

7.

Korzystanie z kortu przez osoby fizyczne w celach zarobkowych może
odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora MOSiR.

8.

Na korcie nr 1 i nr 2 pierwszeństwo do gry mają posiadacze karnetów
imiennych. Na korcie nr 3 pierwszeństwo do gry mają posiadacze biletów
jednorazowych oraz osoby, które w kasie MOSiR opłaciły rezerwację czasową
za kort i posiadają wykupiony bilet jednorazowy.

9.

W przypadku zajmowania kortu nr 3 przez posiadaczy karnetów imiennych
muszą oni udostępnić kort posiadaczom biletów jednorazowych i rezerwacji
w terminie wskazanym na bilecie.

10. Grający, posiadający imienne karnety wstępu mogą jednorazowo korzystać
z kortu na czas do dwóch godzin, z wyjątkiem sytuacji kiedy korty są wolne.
11. Obowiązkiem każdego posiadacza karnetu jest wpisanie się na bieżącą listę
wykorzystania kortów (z podaniem imienia i nr karnetu oraz godziny
rozpoczęcia gry). Wpisu należy dokonać bezpośrednio przed rozpoczęciem
korzystania z kortu. Brak wpisania się na listę powoduje konieczność
natychmiastowego opuszczenia kortu w momencie, gdy kolejni uczestnicy
chcą z niego korzystać i nie jest możliwa weryfikacja czasu rozpoczęcia gry.
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12. Bieżąca lista wykorzystania kortów znajduje się na tablicy informacyjnej
przy korcie nr 1. W przypadku jej braku należy niezwłocznie poinformować
o tym fakcie pracowników MOSiR (osobiście lub telefonicznie).
13. Każdy posiadacz aktualnego biletu jednorazowego lub karty imiennej może
poprosić osoby korzystające z kortów o przedstawienie ich ważnego biletu
lub karty imiennej. Ponadto wszyscy uczestnicy powinni posiadać dowolny
dokument ze zdjęciem na wypadek problemów z weryfikacją danych.
14. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku.
15. Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach
wynajętego czasu gry.
16. Korzystający z kortu musi zachować się w sposób umożliwiający grę osobom
na korcie sąsiednim.
17. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone podczas gry.
18. Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywają się w oparci o odrębne
regulaminy.
19. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
20. Osobom w stanie wskazującym
się przebywania na terenie obiektu.

na

spożycie

alkoholu

zabrania

21. Na terenie całego obiektu MOSiR w Kraśniku obowiązuje zakaz spożywania
alkoholu oraz palenia tytoniu i e-papierosów.
22. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione
przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione
przez korzystających z kortów.
23. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
24. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortów lub Dyrektorowi
MOSiR.
25. Ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu oraz rozstrzygnięcia
ewentualnych konfliktów i spraw spornych dokonuje Dyrektor MOSiR.
Tel. MOSiR Kraśnik – 81 825 15, 609 164 755

Dyrektor MOSiR
mgr Mariusz Kwietniewski

