REGULAMIN KORTU TENISOWEGO „POD LIPAMI” W WYRZYSKU
(UL. PARKOWA 6)
1. Zarządcą kortu tenisowego „Pod Lipami” jest jednostka budżetowa Gminy
Wyrzysk - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.
2. Kort tenisowy czynny w godzinach od 16:00 do 20:00, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem oraz w oparciu o złożone zamówienia i dokonane rezerwacje.
3. Rezerwacje kortu przyjmowane są telefonicznie pod numerem 67 255 90 89, bądź
bezpośrednio w biurze OSiR Wyrzysku przy ulicy Plac Wojska Polskiego 19
w Wyrzysku.
4. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
REGULAMINU.
5. Opłatę za pojedynczą godzinę (tylko gotówka) należy dokonać wcześniej w biurze
OSiR w Wyrzysku (lub wpłacić na konto Ośrodka - po uprzednich ustaleniach),
zgodnie z aktualnym cennikiem (Załącznik nr 1 do regulaminu). Płatności
za rezerwację dokonuje w imieniu wszystkich grających jedna osoba.
6. Rezerwacje jednorazowe można odwoływać najpóźniej na 6 godzin przed grą.
W przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za
nieodwołaną godzinę.
7. Opóźnienie korzystania z kortu, będące wynikiem opóźnionego przybycia przez
Wynajmującego, nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas
rezerwacji kortu.
8. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin na inny termin
po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny
techniczne).
9. Czas wynajęcia kortu wynosi minimalnie 1 godzinę, w tym czas na przygotowanie
kortu przed grą i po dla następnych graczy.
10.Zarządca obiektu nie zapewni Użytkownikowi obsługi związanej z przygotowaniem
kortu przed i po grze.
11.Przed grą należy zwinąć folię zabezpieczającą nawierzchnię pola gry do prawego
boku kortu. Wymagane zwyczajowo podlanie kortu wodą przed i po grze oraz jego
wyszczotkowanie. Po zakończonej grze (ostatni w tym dniu Wynajmującego)
należy przykryć pole gry folią zabezpieczającą (Załącznik nr 2 do regulaminu –
instrukcja przygotowania i pielęgnacji kortu przed i po grze).

12.Obowiązuje gra w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu
o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego o nawierzchni ceglanej.
13.Użytkownicy kortu zobligowani są do zachowania czystości i porządku,
przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych i organizacyjnych
obowiązujących na terenie obiektu.
14.Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.
15.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie
rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przez Użytkowników.
16.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę
- zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z obiektu, a w szczególności
spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
17.Użytkownicy kortu tenisowego odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
18.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach
pozostawionych przed obiektem.
19.Użytkownik

kortu
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że
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do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Zarządca obiektu –
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku nie jest zobowiązany do sprawdzenia
niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe
z tego powodu.
20.Osoby
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obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez
prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortu tenisowego.
21.Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu,
będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wyrzysku.
22.Użytkownik obiektu oświadcza, że jest świadomy uprawnień przysługujących Mu
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych
i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
("RODO")".

23.Zarządca zastrzega sobie prawo do zamknięcia kortu ze względu na złe warunki
atmosferyczne, techniczne lub inne wydarzenia.
24.Regulamin obowiązuje od 01.06.2020 r.
Załączniki do regulaminu:
1. Cennik.
2. Instrukcja przygotowania i pielęgnacji kortu przed i po grze.
3. Procedury postępowania i zasady obowiązujące w czasie epidemii Covid-19
(obowiązuje do odwołania).
Kierownik
OSiR Wyrzysk

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMIN KORTU TENISOWEGO
„POD LIPAMI” W WYRZYSKU

CENNIK WYNAJMU KORTU TENISOWEGO „POD LIPAMI” W WYRZYSKU
KORT ODKRYTY – PODŁOŻE CEGLANE
(UL. PARKOWA 6)
L.p.

Rodzaj usługi:

Czas:

Cena:

1.

BILET NORMALNY
Kort tenisowy bez oświetlenia

1,0 h

12,00 zł/os.

2.

BILET NORMALNY
Kort tenisowy z oświetleniem

1, 0 h

16,00 zł/os.

3.

BILET ULGOWY
dzieci i młodzież do 18 lat

1,0 h

10,00 zł/os.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMIN KORTU TENISOWEGO
„POD LIPAMI” W WYRZYSKU

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PIELĘGNACJI KORTU TENISOWEGO
„POD LIPAMI” W WYRZYSKU PRZED I PO GRZE
(UL. PARKOWA 6)

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMIN KORTU TENISOWEGO
„POD LIPAMI” W WYRZYSKU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII
COVID-19 NA TERENIE KORTU TENISOWEGO „POD LIPAMI” W WYRZYSKU
(UL. PARKOWA 6)
1. Na korcie tenisowym mogą znajdować się maksymalnie 4 osoby. Obowiązuje zakaz
prowadzenia zajęć grupowych powyżej 4 osób.
2. Rekomendowane
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systematyczne
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rąk

dla
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i opuszczających obiekt, a także przed i po skorzystaniu z ogólnodostępnej
infrastruktury, tj. szczotek do pielęgnacji nawierzchni kortu, węża do podlewania
kortu.
3. Dla przebywających na korcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy. O ile
to możliwe zachowujemy dystans społeczny.
4. Następni gracze mogą wejść na kort dopiero w momencie opuszczenia go przez
poprzedników. Obowiązuje weryfikacja osób (zgłoszenie do administratora
obiektu).
5. Obowiązuje nakaz korzystania z własnego sprzętu – rakiety i piłki nie będą
wypożyczane przez OSiR Wyrzysk.
6. Konieczne

jest

przyjście

na

obiekt

w

stroju

sportowym,

jednocześnie

przypominamy o konieczności gry w odpowiednim, tenisowym obuwiu.
7. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe
i spełniające reguły etykiety na korcie jest skinienie głową.
8. Rekomenduje się brak zmian stron kortu.
9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu, aby
zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób.
10.Osoba dokonująca rezerwacji, opiekun lub trener odpowiada za przestrzeganie
wszelkich zaleceń przez wszystkich uczestników gry.
Powyższe wytyczne wprowadza się za rekomendacją Ministerstwa Sportu oraz Polskiego
Związku Tenisowego.

Kierownik
OSiR Wyrzysk

