REGULAMIN
KORTÓW ZIEMNYCH ORAZ HAL TENISOWYCH

1.

Korty oraz hale tenisowe są ogólnodostępnym obiektem m.st. Warszawy zarządzanym przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer. W skład kompleksu wchodzą 3 hale tenisowe, 3 korty ziemne
oraz ścianka treningowa.

2.

Kompleks jest czynny od poniedziałku do piątku - w godz. 7:00-23:00, soboty - w godz. 7:00-21:00
oraz niedziele - 7:00-20:00.

3.

Rezerwacji kortów oraz hal tenisowych można dokonać pod nr tel. (22) 872 93 31 lub poprzez e-rezerwacje
na stronie www.osir-wawer.warszawa.pl z 7 dniowym wyprzedzeniem.

4.

Jednostka czasu gry wynosi 55 minut od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-23:00 oraz weekendy.
W pozostałych godzinach jednostka czasu gry może być inna.

5.

Opłatę należy wnosić przed rozpoczęciem gry.

6.

Z rezerwacji dokonanych poprzez e-rezerwację oraz telefonicznie nie można zrezygnować.

7.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, t.j. opadów deszczu powodujących namoknięcie
nawierzchni, wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń i infrastruktury kortów bądź innych istotnych
przyczyn organizacyjnych rezerwacja zostanie anulowana, a w zamian zostanie wydany karnet uprawniający
do odbioru nie wykorzystanego wejścia.

8.

Na kortach oraz halach tenisowych wymagany jest strój sportowy oraz obuwie przystosowane do tenisa
ziemnego z drobnym protektorem, nie powodującym uszkodzeń nawierzchni kortów.

9.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, t.j. opadów deszczu powodujących namoknięcie
nawierzchni, wystąpienia awarii
lub konserwacji urządzeń i infrastruktury kortów bądź innych istotnych przyczyn organizacyjnych, część
lub całość kortów może być czasowo wyłączona z eksploatacji.

10. Przy korzystaniu z kortów oraz hal tenisowych przez osoby poniżej 18 roku życiu wymagana jest zgoda
rodziców lub opiekuna prawnego
11. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z kortów i hal tenisowych tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
12. Osoby korzystają z kortów i hal tenisowych na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane
z amatorskim uprawianiem sportu.
W przypadku osób poniżej 18 roku życia taką odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
13. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich
w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
14. Przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić stan techniczny kortów oraz hal tenisowych.
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i bezwzględnie nie podejmować gry.
15. Osoby korzystające z kortów oraz hal tenisowych zobowiązane są przestrzegać poleceń pracowników obsługi
kompleksu.

16. Każdy Klient kończący grę proszony jest o wyrównanie kortów siatką (posiatkowanie).
17. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba korzystająca
z kortów lub hal tenisowych powinna przerwać grę i powiadomić o tym fakcie pracowników recepcji.
18. Bezwzględnie zabrania się przebywania w kompleksie osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków
odurzających.
19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu kortów i hal tenisowych mogą zostać usunięte
z terenu kompleksu z obowiązkiem uiszczenia opłaty za dotychczasowy pobyt.
20. Użytkownikom kortów oraz hal tenisowych zabrania się używania wulgaryzmów oraz słów powszechni
uznawanych za obelżywe, niszczenia sprzętu, przestawiania sprzętu, palenie papierosów oraz wprowadzania
zwierząt.
21. Użytkownik kortów oraz hal tenisowych zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości.
22. Prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne, jakiejkolwiek formy zorganizowanych ćwiczeń na terenie kortów
oraz hal tenisowych, wymaga pisemnej zgody administracji kompleksu.
23. W trakcie trwania zawodów lub imprez na terenie kortów lub hal tenisowych za bezpieczeństwo na obiekcie
odpowiada organizator.
24. Na terenie kompleksu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania do celów publicznych bez zgody
administracji kompleksu.
25. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu kortów oraz hal tenisowych.
26. Niestosowanie się do Regulaminu kortów oraz hal tenisowych może spowodować odmowę udostępniania
kortów.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR Wawer.

