Regulamin stanowi cy o zasadach korzystania z kortów tenisowych
i urz dze Krzyckiego Klubu Tenisowego
Wroc aw, 21 kwietnia 2009
Uchwa Zarz du Stowarzyszenia Krzycki Klub Tenisowy z dnia 21/04/2009 wprowadza si nast puj cy
regulamin korzystania z kortów i innych urz dze klubu:
Stanowi cy o zasadach korzystania z kortów tenisowych i urz dze Krzyckiego Klubu Tenisowego
1. Korzystaj cych z kortu obowi zuje sportowy strój tenisowy oraz obuwie o rze bie podeszwy stosownej
dla kortu o nawierzchni mineralnej.
2. Korty tenisowe s udost pniane Cz onkom Klubu oraz osobom nie stowarzyszonym, maj cym podpisane
umowy korzystania z kortów, posiadaj cym wykupiony abonament lub posiadaj cym wa ny bilet, który nale y
zachowa do kontroli na ka de danie.
3.

ciana treningowa dost pna jest nieodp atnie.

4. Zawodnicy oraz Cz onkowie Klubu korzystaj z kortów i urz dze na odr bnych zasadach. Wysoko ci op at
za korzystanie z kortów s okre lone w odr bnej uchwale i stanowi za cznik do niniejszego regulaminu.
Za wynajem godzin kortowych nale no jest pobierana przed rozpocz ciem gry i po ustaleniu z obs ug
numeru kortu, na którym odb dzie si gra.
5. Kort zarezerwowany mo e zosta
i nie powiadomi o spó nieniu obs ugi.

wynaj ty innej osobie, je eli wynajmuj cy spó ni si

15 minut

6. Osoba, która zarezerwowa a kort na okre lon godzin , a nie korzysta a z niego jest zobowi zana do
uiszczenia op aty wg cennika. Od sytuacji tej zwalniaj jedynie warunki atmosferyczne, uniemo liwiaj ce gr .
7. Klub zastrzega sobie prawo odwo ania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji
imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem,
poprzez umieszczenie informacji na klubowej tablicy og osze i stronie internetowej.
8. Na 5 minut przed up ywem wynaj tego czasu, graj cy s
i do zasiatkowania kortu.

zobowi zani do zako czenia gry

9. Decyzj o dopuszczeniu kortu do gry (np. w wyniku zmiany warunków atmosferycznych) podejmuje
ka dorazowo wy cznie obs uga.
10. Do prowadzenia nauki gry w tenisa i szkolenia tenisowego na kortach i urz dzeniach Klubu uprawnieni s
przede wszystkim trenerzy i instruktorzy maj cy stosowne umowy zawarte z Krzyckim Klubem Tenisowym,
jednak dopuszczalne jest udost pnianie kortów innym trenerom za zgod kierownictwa Klubu.
11. Korzystaj cy z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zak óca spokoju i utrudnia gry
innym u ytkownikom.
12. Na terenach kortów tenisowych zabrania si jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.
13. Wjazd samochodem na teren obiektu jest mo liwy wy cznie po uzyskaniu zgody kierownictwa Klubu.
14. Psy mog by wprowadzane jedynie na smyczy, a za ewentualne szkody spowodowane przez psa pe
odpowiedzialno ponosi w ciciel.
15. Za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu klub nie odpowiada.

Wszelkie uwagi, wnioski, skargi mo na sk ada w biurze Klubu.
Regulamin wchodzi w ycie z dniem 21 kwietnia 2009 roku.

Dzi kujemy za przestrzeganie regulaminu!

