
REGL]LAMIN KoRzysTANIA z KoRTów rur.nsowycH
obowiązujący od 22.05.2020 r.

1. KoĘ tenisowe są własnością gminy Żalów, a ich administratorem jest Gminne Centrum Kulfury
i Spornr w Zarowie.
2. Korty są czynne w następujących terminach:
a) od poniedziałku do piątku w godz.8:00-20:00
b) sobota, niedziela w godz.12:30-20:00
c) święta - zamknięte
d) adminisnator może zamknąć obiekt w innym terminie o czym poinformuje na stronie
internetowej www.centrum.zarow.pl oraz na tablicy informacyjnej, znajdującej się na kortach
tenisowych
3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych adminisfrator może zabronić korzystania
z obiektu.
4. Na obiekcie nie mogą przebywać osoby poniżej 13 roku życia. Dopuszcza się możliwość wejścia
na obiekt osoby poniżej ]_3 roku życiaz rodzicem, pełnoprawnym opiekunem, trenerem.

5. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu:
. zachowanie dystansu społecznego,
. obowiązek zasłaniania twarzy - w momencie dotarcia na obiekt sportowy, przebywając na

obiekcie użytkownik nie ma obowiąpku zasłaniania twarzy,
. na jednym korcie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby,
. weryfikacja uczestników (zgłoszenie do administratora osób wchodzących na obiekt),
. administrator dezynfekuje urządzennia po każdym wynajmie,
. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
. korzystanie z osobistego sprzęfu treningowego.
6. Wstęp na koĘ jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego
7. Opłat dokonuje się u gospodarza obiektu
8. Wysokość opłat - 2a zUgodz.bez względu na wiek
9. Rezerwacja pod numerem telefonu - gospodarz kortów: 533468787 w godzinach otwarcia
obielłtu
10. Korzystający z kortów zobowiązani są do zachowania porządku na terenie obiektu.
11. Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywaĆ się w ramach wynajętego czasu gry
przez wynajmujących.
12. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na korcie
sąsiednim.
1_3. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas
gry-
1,4.Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
]_5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia
tytoniu oruz zńywania środków odurzających.
]_6. Osobom w stanie wskazującym na spozycie alkóholu lub środków odurzających zabrania się
przebywania na terenie obiektu.
rz. łdministator obielrtu nie ponosi odpowiedzialności zarzeczy zagubione przezkorzystająrych z
kortów.
18. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
1_9. Wszystkie skargi i wnioski nalezy składać obsłudze kornr lub w siedzibie Gminnego Centum
Kulfury i Sportu w Zarowie.
20. osoby naruszające porządeĘ przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi
technicznej i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu boiska.
21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu będzie rozpatrywane w drodze postępowania

wypadkach wkarno administracyjnego (z art. 51 $ 1 
'r ffi,ffiićrrĘil]fiturrrrrfipostępowania kamego (z art. 193 KK). 
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