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REGULAMIN KORTU TENISOWEGO GOSiR JEDLICZE

1. Administratorem kortu tenisowego jest Gminny  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, ul. Kościuszki 1, 
38-460 Jedlicze

2. Kort tenisowy czynny jest:
 w okresie wiosennym i jesiennym 

- poniedziałek – sobota od 9.00 do 20.00
- w niedzielę  od 14.00 do 20.00

 okresie letnim (lipiec-sierpień) 
- poniedziałek – piątek od 9.00 do 20.00
- sobota od 10.00 do 18.00
- w niedzielę  od 14.00 do 20.00

3. Przebywanie na terenie kortu tenisowego dozwolone jest wyłącznie w godzinach jego otwarcia. 

4. Rezerwacji  kortu  można dokonywać  u  pracownika  GOSiR Jedlicze  osobiście  lub  telefonicznie  pod numerem 13
43 814 30 w godzinach pracy GOSiR Jedlicze.

5. Kort można zarezerwować jednorazowo maksymalnie na 2 godziny

6. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych godzin. W przypadku rezygnacji  
z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić do GOSiR, jednak nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem gry. 

7. W przypadku gdy kort jest nieczynny z przyczyn niezależnych od GOSiR Jedlicze, rezerwację można przenieść na
inny termin w uzgodnieniu z pracownikiem obiektu.

8. Każdy korzystający z  obiektu kortu tenisowego  ma obowiązek posiadania stroju i obuwia  sportowego.

9. Na terenie obiektu wszystkich korzystających obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

10.  Korzystanie z obiektu kortu tenisowego jest  odpłatne.

11.  Opłatę za kort należy bezwzględnie dokonać przed wejściem na kort w kasie GOSiR Jedlicze.

12. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje – wejście na kort, czas gry i zejście z kortu.

13.  Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką rodzica – opiekuna.

14.  Korzystający z kortu zobowiązani są do kulturalnego zachowywania się.

15.  Za uszkodzenia powstałe podczas gry odpowiada wynajmujący.

16.  Zniszczony sprzęt sportowy wypożyczony z GOSiR Jedlicze wynajmujący jest zobowiązany odkupić na swój koszt.

17.  Na terenie obiektu kortu tenisowego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających,
palenia  papierosów oraz  przebywania  w stanie  nietrzeźwym.  Niedozwolone  jest  wprowadzanie  rowerów,  innych
pojazdów  oraz  wprowadzanie  zwierząt.  Zakazuje  się  korzystania  z  kortu  i  wyposażenia  w  sposób  niezgodny  
z przeznaczeniem.

18.  Wszystkie uwagi, nieprawidłowości w funkcjonowaniu kortu, a szczególnie wypadki należy natychmiast zgłaszać
pracownikowi obsługującemu obiekt  lub kierownictwu GOSiR –u.

19.  GOSiR Jedlicze nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione oraz wypadki powstałe w trakcie korzystania  
z obiektu.

20.  Naruszenie regulaminu korzystania  z kortu skutkuje usunięciem z obiektu i zakazem korzystania z niego.

21.  Użytkownicy kortu zobowiązani są do zapoznania oraz PRZESTRZEGANIA niniejszego regulaminu. 

                                                                                                                          Dyrektor 
GOSiR Jedlicze

http://www.gosir-jedlicze.pl/

