
Regulamin korzystania z kortów tenisowych pozostających w zarządzie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych położonych przy 

stadionie miejskim w Świebodzinie. 

2. Korty tenisowe (zwane dalej kortami) są obiektem sportowo-rekreacyjnym 

będącym własnością Gminy Świebodzin zarządzanymi przez Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Świebodzinie zwanym dalej OSiR. 

3. Korty czynne są w godzinach od 10.00 do 22.00, siedem dni w tygodniu. 

4. Kortowy-osoba działająca w imieniu OSiR, która odpowiedzialna jest za 

przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

5. Godzina techniczna-jest to czas pomiędzy godziną 14.00-15.00, w którym 

korty są nieczynne, w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych 

przez OSiR. 

6. Bilet dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów do 26 roku życia, emerytów i 

rencistów - dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

średnich, studentów studiów dziennych, emerytów i rencistów (tylko za 

okazaniem ważnej legitymacji). 

 

§2 

Wykorzystanie kortów 

 

Ustala się następującą hierarchię wykorzystania kortów: 

1. Grupy szkoleniowe w godzinach zgodnych z grafikiem 

2. Osoby posiadające wykupione karnety w godzinach ich ważności lub w 

godzinach wcześniej zarezerwowanych 



3. Pozostałe osoby zwane-nie zrzeszonymi-zgodnie z cennikiem i w miarę 

wolnych miejsc. 

4. Członkowie stowarzyszenia tenisowego w uzgodnionych wolnych 

godzinach. 

 

§3 

Zasady rezerwacji i zmian terminu 

 

1. Rezerwacji kortu dokonuje kortowy w dniach od poniedziałku do soboty-w 

godzinach 10.00-16.00, w niedzielę w godzinach 15.00-21.00, tel. 

kontaktowy 664504591. 

2. Nie ma rezerwacji telefonicznej w siedzibie OSiR. 

3. Osoba posiadającą rezerwację kortu, jeżeli nie uiści opłaty lub nie zjawi się 

na umówioną godzinę traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej. 

4. Rezerwację można przenieść na inny termin w uzgodnieniu z kortowym 

tylko w przypadku, gdy kort jest nieczynny z przyczyn np. niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

5. Karnet miesięczny wydaje kortowy. 

6. Karnet miesięczny upoważnia do korzystania z kortu od poniedziałku do 

niedzieli w godzinach od 16.00-19.00 

7. Karnet wydaje się na określony miesiąc. Nie wykorzystane dni, nie 

przenoszą się na następny miesiąc. 

8. Kortowy prowadzi rejestr korzystających i rezerwacji. 

 

§4 

Opłaty za kort 

 

1. Kortowy jest uprawniony do pobierania opłat za jednorazowe bilety wstępu 

przed wejściem na kort. 

2. Osoby posiadające karnet są zobowiązane każdorazowo okazać go 

kortowemu przed wejściem na kort. 



3. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort, grę, 

wyszczotkowanie kortu przez użytkownika po skończonej grze i zejście z 

kortu. 

4. Osoba posiadająca rezerwację, która nie korzystała z kortu, jest zobowiązana 

zapłacić za kort w przypadku nie odwołania wcześniej rezerwacji-jeżeli kort 

nie będzie z tego powodu zajęty. 

5. Ściana treningowa jest nieodpłatna. 

6. OSiR wystawia faktury VAT na życzenie klienta (w ciągu 7 dni od daty na 

paragonie fiskalnym). 

 

§5 

Zasady korzystania z kortów 

 

1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji 

terminowej. 

2. Nie wolno korzystać z kortu bez uiszczenia opłaty u kortowego. 

3. Na korcie obowiązuje obuwie i strój sportowy. 

4. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz 

podporządkowanie się decyzjom kortowego. 

5. Po skończonej grze korzystający mają obowiązek wyszczotkować kort. 

6. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry (np. w wyniku zmiany warunków 

atmosferycznych) podejmuje każdorazowo wyłącznie kortowy. 

7. Korzystanie z kortu przez osoby fizyczne w celach zarobkowych może 

odbywać się tylko po uprzednim podpisaniu umowy najmu kortu tenisowego 

na dany sezon z OSiR. 

8. Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w §7 jest przedstawienie 

przez wynajmującego dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności 

gospodarczej upoważniającej do prowadzenia zajęć gry w tenisa ziemnego. 

9. Grający mogą jednorazowo opłacić korzystanie z kortu na czas maksymalnie 

dwóch godzin z wyjątkiem sytuacji kiedy korty są wolne. 



10. OSiR nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach i w 

szatni, przez osoby korzystające z kortów tenisowych. 

11. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia 

tytoniu i zachowywania się w sposób nieodpowiedni. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. OSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu 

rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji 

obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez 

umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. 

2. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są 

do jego naprawienia lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez dzieci 

odpowiada opiekun grupy lub rodzice. 

3. Kortowy nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie 

wypadki na terenie obiektu mające związek z grą w tenisa. 

4. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

5. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu. 

6. Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną 

przewidzianą w kodeksie wykroczeń. 


