REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO
1. Kort tenisowy jest obiektem OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy, usytuowany przy
ul. Kochanowskiego 2.
2. Za wynajem kortu tenisowego pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Osoby wynajmujące kort tenisowy korzystają z własnego sprzętu sportowego.
4. Osoby korzystające z kortu tenisowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów oraz do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom kierownictwa OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy lub
pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
5. Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z regulaminem.
6. Wstęp na kort jest możliwy po wcześniejszym wykupieniu biletu bądź karnetu w kasie.
7. Zakupiony bilet lub karnet upoważnia do wejścia na obiekt i rozpoczęcia gry.
8. Osoby korzystające z kortów tenisowych zobowiązane są do punktualnego rozpoczynania
i kończenia zajęć.
9. Korzystanie z kortów uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
10. Osoby korzystające z kortów winny posiadać stroje sportowe oraz obowiązkowo obuwie
sportowe przeznaczone do gry na kortach tenisowych.
11. Korzystający z obiektu zobowiązani są do użytkowania kortu tenisowego zgodnie
z przeznaczeniem.
12. Dzieci mogą przebywać na terenie kortów wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych
opiekunów.
13. Na terenie kortu tenisowego obowiązuje całkowity zakaz:
1) palenia papierosów;
2) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków lub innych środków odurzających;
3) wnoszenie i używania sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu;
4) wprowadzania psów i innych zwierząt;
5) wprowadzania rowerów;
6) hałasowania i zaśmiecania terenu kortów.
14. Osoby korzystające z kortu tenisowego ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
za zawinione szkody wyrządzone podczas użytkowania obiektu (lub taką
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie).
15. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu lub zaleceń obsługi mogą
zostać wyproszone z obiektu.
16. OKR ATOL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub zdarzenia powstałe
w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2015 r.
Prezesa OKR „ATOL” Sp. z o.o.
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