
REGULAMIN KORTU TENISOWEGO
NAMYSŁOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.

PRZY ULICY PUŁASKIEGO 3 W NAMYSŁOWIE

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Administratorem kortu jest Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.,        
    ul. Marii Konopnickiej 2.
2.  Osoba zarządzająca obiektem, działająca w imieniu NOSiR Sp. z o.o., jest
     odpowiedzialna za przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz utrzymanie kortu we
     właściwym stanie.

§ 2

Rezerwacja kortów

1. Rezerwacji kortu można dokonywać u zarządzającego obiektem, w imieniu NOSiR
    Sp. z o.o., osobiście lub telefonicznie.
2. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się na 10 minut przed planowanym
    wejściem na kort. 
3.  Kort można zarezerwować jednorazowo maksymalnie na 2 godziny.
4. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych
    godzin. W przypadku rezygnacji z rezerwacji należy ten fakt niezwłocznie zgłosić 
    zarządzającemu obiektem, jednak nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem gry.    
  W przypadku nieobecności kort zostanie wynajęty osobie oczekującej na wejście. Osoba
    oczekująca zostanie wpuszczona na kort o pełnej godzinie.
5.  Istnieje możliwość stałych rezerwacji kortu.

§ 3

Opłata za kort

1.  Opłatę za kort należy bezwzględnie dokonać przed wejściem na kort.
2.  Przed wejściem na kort dowód wpłaty należy każdorazowo okazać.
3.  Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry
     i zejście z kortu.

§ 4

Cena przy płatności z góry z rezerwacją

1. Dotyczy osoby, która dokona rezerwacji i opłaty za kort z góry minimum dzień
    wcześniej.
2. W przypadku gdy kort jest nieczynny z przyczyn niezależnych od NOSiR Sp. z o.o.,
     rezerwację można przenieść na inny termin w uzgodnieniu z zarządzającym obiektem.
3. W przypadku niepowiadomienia o rezygnacji z rezerwacji lub powiadomienia
    w okresie krótszym niż 2 godziny przed rozpoczęciem gry wpłata przepada całkowicie.
4. Zarządzający, w imieniu NOSiR Sp. z o.o., jest uprawniony do zmiany terminu
    rezerwacji i do prowadzenia uzgodnień w tym paragrafie.



§ 5

Zasady korzystania z kortu

1.  Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
2. Wejście na kort odbywa się po wcześniejszym zakupie i okazaniu biletu wstępu lub
     karnetu.
3.  Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką rodzica/opiekuna.
4.  Po skończonej grze należy zostawić porządek. 
5.  Na korcie obowiązuje strój i obuwie sportowe.
6.  Wszelkie zauważone braki oraz usterki należy zgłaszać  u zarządzającego obiektem
      lub w NOSiR Sp. z o.o.
7.  Korzystający z kortu zobowiązani są do kulturalnego zachowywania się.
8.  Za uszkodzenia powstałe podczas gry odpowiada wynajmujący.
9.  Zniszczony sprzęt sportowy wypożyczony z NOSiR Sp. z o.o. wynajmujący jest
      zobowiązany odkupić na swój koszt.
10. NOSiR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe
      w trakcie korzystania z kortu,
11. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i
       palenia tytoniu. 

NOSiR  Sp.  z  o.o.  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  na  korcie
i w szatni.

                                                                                            Zatwierdził:
                                                                                        

                                                                                            Zarząd NOSiR


