REGULAMIN
ODKRYTYCH KORTÓW TENISOWYCH
KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO
§1
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem ziemnych kortów tenisowych, przy al. Powstania Warszawskiego 6
w Krakowie, zwanych dalej kortami tenisowymi, jest Gmina Miejska Kraków.
2. Administratorem kortów tenisowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
im. Szarych Szeregów w Krakowie (al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków).
3. Administrator obiektu zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan
techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłaty za
korzystanie z kortów, zawiera umowy stałego wstępu, jak również prowadzi
harmonogram rezerwacji jednorazowych wejść na korty i ustala regulaminy
obowiązujące w obiekcie.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz
postępowania na ich terenie.
5. Warunkiem przebywania na terenie kortów tenisowych jest zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim postanowień.
Jednocześnie każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać instrukcji korzystania
z konkretnych urządzeń znajdujących się na terenie kortów tenisowych.

6. Z kortów tenisowych mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie posiadają
przeciwskazań do uprawiania sportu, w szczególności tenisa. Administrator obiektu nie
jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne wypadki wynikłe z uprawiania przez użytkownika sportu wbrew
zaleceniom zdrowotnym lub lekarskim.
§2
Zasady korzystania z kortów tenisowych
1. Decyzję o każdorazowym dopuszczeniu użytkownika do gry na korcie tenisowym
podejmuje Administrator obiektu.
2. Na kortach tenisowych mogą przebywać wyłącznie użytkownicy grający lub
odbywający zajęcia z tenisa ziemnego.

3. Małoletnie dzieci mogą przebywać na terenie kortów wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
4. Tylko Administrator jest uprawniony do włączania oświetlenia na kortach tenisowych,
na których ma odbywać się gra w tenisa oraz do wyłączania oświetlenia po upływie
wykupionego czasu gry lub z innego powodu określonego Regulaminem.
5. Użytkownicy kortów tenisowych są zobligowani do:
 gry w kompletnym stroju sportowym oraz czystym obuwiu o rzeźbie podeszwy
przystosowanej dla kortu tenisowego (obuwie o płaskiej podeszwie w jasnym
kolorze z oznaczeniem non-marking compound),
 stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Administratora obiektu,
 zachowania czystości i porządku,
 niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich,
 niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu
zarezerwowanego czasu gry,
 bezzwłocznego poinformowania Administratora obiektu o wszelkich usterkach,
uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
6. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
 niszczenia, przestawiania i wynoszenia wyposażenia obiektu,
 rzucania, uderzania rakietami w podłoże kortów,
 wnoszenia i spożywania na obiekcie napojów alkoholowych oraz palenia
papierosów jak i innych używek tytoniowych,
 wnoszenia, zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających,
 przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków,
substancji odurzających i psychotropowych,
 wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami,
 używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
7. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkowników zapisów pkt. 5 oraz 6,
Administrator może wyprosić z kortów użytkownika lub może odmówić wejścia na
teren kortów.
8. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być
podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób niestosujących się do zasad nin.
Regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych
oraz godności użytkownika.

9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez użytkownika
zobowiązania używania kortów w sposób określony w Regulaminie, w sposób
odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu kortów, Administrator może obciążyć
użytkownika karą umowną, w szczególności w następujących przypadkach
i wysokościach:
 używania kortu w sposób powodujący widoczne uszkodzenie nawierzchni
kortu - 3000,00 zł brutto;
 rzucania rakietami w podłoże kortów tenisowych - 500,00 zł brutto;
 korzystania przez graczy w tracie używania kortu z niewłaściwego obuwia,
innego niż określonego w ust. 5 tiret pierwsze, powodującego zabrudzenie
powierzchni kortu – 200,00 zł brutto.
10. Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonej w pkt 9 kary umownej do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
11. W przypadku organizowania przez Administratora turniejów, zostanie ustalony
odrębny regulamin określający zasady jego organizacji, uczestnictwa, kwalifikacji,
w tym przebywania na terenie kortów innych osób, niż uczestnicy turnieju.
12. W przypadku organizowania przez Administratora zajęć gry w tenisa ustalony zostanie
odrębny regulamin ich organizacji.
13. Użytkownik organizujący zajęcia ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
osób biorących w nich udział. Administrator kortów tenisowych nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.
14. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub
zniszczenie rzeczy wniesionych na teren kortów oraz za rzeczy pozostawione przez
użytkowników.
§3
Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych
1. Wejście na korty tenisowe odbywa się na podstawie jednorazowej opłaty uiszczanej w
kasie Administratora za jednorazowe wejście na kort lub opłaty uiszczanej na
podstawie umowy stałego wejścia na korty.
2. Użytkownik korzystający z kortów przy sztucznym oświetleniu, ponosi dodatkową
opłatę za prąd.
3. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych zamieszczona jest w cenniku opłat
dostępnym u Administratora oraz na stronie internetowej KSOS.

4. Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych objętych rezerwacją stałą na dany sezon
dokonuje się zgodnie z zapisami odrębnych umów.
5. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu
u pracownika kortów, telefonicznie lub za pomocą e-mail.
6. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym
terminem korzystania z kortów.
7. Administrator obiektu uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie,
jeśli użytkownik, który dokonał rezerwacji, nie stawił się na korcie tenisowym na 10
minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomił o możliwym spóźnieniu.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli
konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami
w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji
turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie wykonania czynności
konserwacyjnych i porządkowych.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne. Jeżeli
w trakcie użytkowania kortów nastąpi pogorszenie warunków atmosferycznych,
Administrator nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez użytkownika opłat.
11. Osoby nieprzestrzegające postanowień nin. Regulaminu zostaną wyproszone
z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
§4
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, w tym skargi
i reklamacje należy składać w siedzibie Administratora obiektu (al. Powstania
Warszawskiego 6, 31-541 Kraków).
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia kortów tenisowych.
Informacje o zmianach będą dostępne na stronie KSOS.

