Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 4/2019
Dyrektora MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28.03.2019 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
1. Administratorem kortów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej.
2. Korty czynne są codziennie od godz. 12.00 - 20.00 w okresie od 1 maja – 15 października.
W przypadku sprzyjających warunkach pogodowych okres ten może zostać wydłużony.
3. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa cennik.
4. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym po wcześniejszym
uiszczeniu opłaty, wykupieniu karnetu.
5. Istnieje możliwość rezerwacji kortu. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później
niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
6. Nie odwołanie rezerwacji skutkuje naliczeniem opłaty.
7. Kort zarezerwowany może zostać udostępniony innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni
się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu nie sprzyjających
warunków atmosferycznych bądź innych nie przewidzianych okoliczności.
9. Po zakończeniu gry, grający są zobowiązani do zasiatkowania kortu w ramach wynajętego
czasu gry.
10.Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b. wnoszenia i spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
c. zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
d. przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji
odurzających, i psychotropowych,
e. wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami,

f. używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
11.Korzystający z kortów ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu i
urządzeń. W przypadku nieletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, opiekunach i
instruktorach.
12. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
13. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki
na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.
14. Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
15. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

