REGULAMIN KLUBU TENISOWEGO „CENTRUM” – TENIS
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki członków Klubu Tenisowego „CENTRUN”,
korzystających z kortów tenisowych w sezonie zimowym.
Korzystanie z usług Klubu „CENTRUM”

I.

Członek Klubu Tenisowego „CENTRUM” zobowiązany jest:
1. Dostosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz
znajdujących się w nim urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości poprzez
wywieszenie ich treści w poszczególnych pomieszczeniach,
2. Do powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez
innych użytkowników, powodujących szkody lub zniszczenia mienia klubu, jak również
zanieczyszczenie pomieszczeń Klubu,
3. Po każdym ćwiczeniu do odłożenia sprzętu w przeznaczone do tego miejsce,
4. Nie spożywać alkoholu oraz palić tytoniu w pomieszczeniach Klubu,
5. W pomieszczeniach Klubu przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń nosić ubiór i obuwie
sportowe zmienne.
6. Do podporządkowania się zarządzeniom organizatora,
7. Opuszczenia Sali ćwiczeń, kortów na 15 minut przed zamknięciem Klubu,
8. Spożywać posiłki wyłącznie w restauracji Klubu,
9. Pozostawić porządek w miejscu pobytu.

II.

Cennik kortów w sezonie zimowym
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:00 – 15:00
15:00 – 22:00
Po 22:00

50 zł/h
70 zł/h
40 zł/h
SOBOTA

Cały dzień

50 zł/h
NIEDZIELA

Cały dzień

40 zł/h

III.

Stałe rezerwacje

1. Stała rezerwacja kortu obowiązuje, jeżeli klient opłaci całomiesięczny abonament do 7 – go
każdego miesiąca
2. W przypadku nieopłacenia abonamentu do 7 – go danego miesiąca rezerwacja zostaje
anulowana. Nieopłacone godziny zostają traktowane jako wolne, czyli na sprzedaż,
3. Jeżeli z przyczyn losowych klient nie będzie mógł skorzystać z wcześniej opłaconego kortu,
zobowiązany jest do odwołania rezerwacji co najmniej 24 h przed swoją godziną gry
telefonicznie lub osobiście w recepcji Klubu,
4. Prawidłowo odwołana rezerwacja będzie możliwa do wykorzystania w obrębie tego samego
miesiąca w wolnym terminie uzgodnionym z pracownikiem Klubu,
5. Rezerwacja która nie zostanie odwołana lub odwołana później niż 24 h przed grą przepada.

IV.

Rezerwacja jednorazowa

1. Jednorazowe wynajęcie kortu jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub
osobistej w recepcji Klubu, nie wcześniej niż 7 dni przed planowaną grą,
2. Podczas rezerwacji kortu klient jest zobowiązany podać pracownikowi Klubu imię, nazwisko
oraz numer telefonu.
3. Jeżeli z przyczyn losowych klient nie będzie mógł skorzystać z zarezerwowanego kortu
zobowiązany jest do odwołania rezerwacji co najmniej 24 h przed swoją godziną gry
telefonicznie lub osobiście w recepcji Klubu,
4. Jeżeli klient nie odwoła rezerwacji kortu lub nie stawi się na umówioną godzinę, zobowiązany
jest do zapłaty całości za zarezerwowany kort,
5. W przypadku gdy klient nie opłaci zobowiązania za poprzednią rezerwację kolejna rezerwacja
kortu nie będzie możliwa.

V.

Szatnia

1. Kluczyk do szatni wydawany jest po zostawieniu w recepcji Klubu dokumentu ze zdjęciem
lub kaucji wynoszącej 30 zł,
2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w pomieszczeniach
Klubu,
3. Każdy klient jest zobowiązany do pilnowania otrzymanego klucza od szatni, Jeżeli klucz
zostanie pozostawiony w miejscu dostępnym dla innych użytkowników, Klub nie odpowiada
za poniesione z tego tytułu straty,
4. Za zgubiony lub zniszczony klucz do szafki klient ponosi odpowiedzialność w kwocie 30 zł.

VI.

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie zmiany Regulaminu powinny być dokonane w formie pisemnej i podane do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

