Regulamin korzystania z kortu tenisowego przy
Hali Widowiskowo – Sportowej
„Pod Basztami” przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

1.Kort czynny jest w godzinach od 8.00 do 22.00
2.Właścicielem kortu jest CKiS w Chęcinach.
3.Do gry na korcie uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt
zgodnie z cennikiem, stanowiącym integralną część regulaminu.
4.Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju oraz ciszy, a także
podporządkowanie się decyzjom osób sprawujących opiekę nad obiektem.
5.Korzystający z kortu ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i
zobowiązany jest opuścić kort niezwłocznie po zakończeniu rezerwacji.
6.Osoby, które zniszczą lub uszkodzą obiekt lub wypożyczony sprzęt zobowiązane
są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa
nie będzie możliwa.
7.Na korcie obowiązuje obuwie przeznaczone do gry w tenisa oraz strój sportowy.
8.Właściciele oraz pracownicy
pozostawione na kortach.
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10.Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:
- spożywania alkoholu oraz przebywania osób nietrzeźwych,
- palenia tytoniu,
- wprowadzania zwierząt,
- zaśmiecania kortu oraz niszczenia nawierzchni kortu jak i elementów infrastruktury
obiektu,
- zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.
11.W przypadku stwierdzenia przez gracza opuszczającego kort, kiedy nie ma osób
nań wchodzących, włączonego oświetlenia, należy poinformować o tym pracownika
recepcji.
Rezerwacja kortów:
1. Rezerwację kortu na dzień następny i kolejny można dokonać w biurze CKiS
osobiście lub telefonicznie 41-31-51-097, codziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 15.00.

2. Rezerwacji kortu na sobotę, niedzielę lub święta należy dokonywać
z dwudniowym wyprzedzeniem.
3.Osoby rezerwujące kort są zobowiązane uiścić opłatę przed rozpoczęciem gry na
korcie w biurze CKiS bądź w portierni Hali Widowiskowo – Sportowej „Pod
Basztami”.
4.W przypadku nie powiadomienia o odwołaniu rezerwacji co najmniej 24 godziny
przed rozpoczęciem gry koszty wynajęcia kortu nie będą zwracane.
5.Osoby postronne mają zakaz bezpośredniego wejścia na kort.
6. W przypadku, gdy kort jest nieczynny z przyczyn nie zawinionych przez
wynajmującego np. atmosferycznych, rezerwację można przenieść na inny termin
tylko w uzgodnieniu z CKiS w Chęcinach.
7. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji
terminowej.
8. Korzystający z kortu powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Postanowienia końcowe
1.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego
niezależnych. Jeżeli rezerwacja była wcześniej opłacona Wynajmujący dokona
zwrotu poniesionych opłat, lub udostępni kort w innym dogodnym terminie.
2.Wszelkie tłumaczenia się brakiem znajomości treści Regulaminu i Cennika nie
będą uwzględniane.
3.Regulamin jest wiążący nie tylko dla uczestników drużyn, ale także dla wszystkich
osób przebywających na terenie kortów.
4.Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
5.Zarządzający kortem ma prawo niedopuszczenia do wstępu na obiekt bez podania
powodu swojej decyzji.
6.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2013 roku .

