REGULAMIN KORTÓW TENISA ZIEMNEGO
1. Korty tenisowe czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20:00
oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00-20:00.
2. Z kortów tenisowych i ściany treningowej korzystać mogą wszystkie osoby, które przed
rozpoczęciem gry dokonają wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu:
71 782 39 72 oraz opłaty w holu Basenu krytego, na terenie Oleśnickiego Kompleksu
Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o. Płatność w formie gotówki bądź karty płatniczej. Bilet
należy zachować do kontroli.
3. Zakupiony bilet upoważnia do wejścia na obiekt i rozpoczęcia gry.
4. Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z regulaminem.
5. Osoby korzystające z kortów tenisowych i ściany treningowej zobowiązane są do
posiadania obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych oraz stroju
sportowego.
6. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia
i stroju sportowego.
7. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów (np. zbyt
miękki kort po deszczu)
8. Przed rozpoczęciem gry należy zmoczyć korty i oczyścić linie.
9. W czasie korzystania z kortu wskazane jest w miarę potrzeby polewanie wodą
nawierzchni kortów.
10. Powstałe w czasie gry uszkodzenia nawierzchni kortu grający zobowiązany jest do
natychmiastowego wyrównania.
11. Po skończeniu gry użytkownicy danego kortu zobowiązani są go zamieść specjalnie
przygotowanymi szczotami do kortów.
12. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego
naprawy lub odkupienia.
13. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a. spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu
b. hałasowania i zaśmiecania terenu kortów i ściany treningowej
c. wprowadzania zwierząt
d. wprowadzania rowerów
e. wstępu osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
14. Spółka nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
15. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców, dostępne usługi OKR Atol dot. korzystania
z infrastruktury o charakterze otwartym funkcjonują wg ustalonych zasad
bezpieczeństwa:
a) Dopuszczalna ilość osób korzystających z jednego kortu wynosi: 2 osoby.
b) Zachowanie dystansu społecznego (min. 2 metry),
c) Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy,
natomiast przebywając na korcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
d) Weryfikacja uczestników poprzez formularze,
e) Brak możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego,
f) Dezynfekcja urządzeń po każdym myciu i każdej grupie,
g) Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
h) Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
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