
               REGULAMIN
             KORTÓW TENISOWYCH 

         OSiR USTKA

Postanowienia ogólne
1. Zarządcą kortów tenisowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce.
2.Korty tenisowe są czynne w godzinach otwarcia kompleksu sportowego 
„MOJE BOISKO- ORLIK 2012’, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
oraz w oparciu o złożone zamówienia i dokonane rezerwacje.
3. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby, które 
zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do 
jego stosowania.

Rezerwacja kortów tenisowych
1. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu 
bądź telefonicznie pod numerem telefonu 59 8144769 wew 44.
2. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż 2 godziny przed 
ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
3. Zarządca zastrzega sobie do odwołania rezerwacji z powodu organizacji 
turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności 
wykonywania czynności  wykonania czynności konserwacyjnych i 
porządkowych.

Zasady korzystania z kortu tenisowego
1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa 
kortów tenisowych.
2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w obuwiu przystosowanym dla kortów tenisowych o podłożu sztucznym,
b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu,
c) przestrzegania  przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz 
wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na 
terenie obiektu,
d) zachowanie czystości i porządku,
e)zachowywania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobą korzystającym z 
kortu sąsiedniego,
3. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu urządzeń i wyposażenia obiektu,
b) spożywania  na terenie obiektu napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, substancji 
odurzających itp.,



d) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem 
osób niewidomych używających psów jako przewodników,
e) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obraźliwe .

Postanowienia dodatkowe
1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką 
osób dorosłych.
2. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowo handlowej, 
gastronomicznej uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ustce.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub 
zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu a ponadto nie odpowiada za 
rzeczy pozostawione przez użytkowników.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki (NW) na mieniu i 
zdrowiu zaistniałe w toku korzystania przez użytkownika z kortów tenisowych, 
a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego 
regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
5. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za 
wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
6. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz 
obowiązujących na terenie obiektu przepisów , zostaną wyproszone z obiektu.
7. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu lub 
Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce.
8. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego 
regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Ustce.


