REGULAMIN
korzystania z kortów tenisowych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie

I. Postanowienia ogólne
1. Administratorem kortów tenisowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie.
2. Korty tenisowe wchodzą w skład obiektów rekreacyjno-sportowych Ośrodka.
3. Korty tenisowe czynne są codziennie w godzinach 900 - 2200.

II. Opłaty za korzystanie z kortów
1. Zgodnie z §1 pkt. 4 Uchwały Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21
grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportoworekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno zmieniającą Uchwałą Nr XXXIX/278/2017 Rady
Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017r. Wysokość opłat za korzystanie z kortów
wynosi:
a. od poniedziałku do piątku do godz. 15 00 – 15,00 zł za 1 godz.,
b. od poniedziałku do piątku po godz. 1500 – 20,00 zł za 1 godz.,
c. w soboty i niedziele – 20,00 zł za 1 godz.,
d. oświetlenie – 5,00 zł za 1 godz.
2. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy. Potwierdzenie
wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z kortu tenisowego.
3. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny
czas gry, zejście z kortu.

III. Postanowienia dodatkowe
1. Korzystający z kortów tenisowych zobowiązani są do:
a. gry w stroju sportowym oraz miękkim obuwiu sportowym,
b. stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu,
c. przestrzegania

przepisów

BHP,

przeciwpożarowych,

sanitarnych

oraz

wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na
terenie obiektu,

d. zachowania czystości i porządku,
e. zachowania się w taki sposób, aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z
kortów sąsiednich.
2. Korzystającym z kortów tenisowych zabrania się:
a. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b. spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków
lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych oraz palenia tytoniu,
c. przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i
substancji odurzających,
d. wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych,
wyrobów

pirotechnicznych,

przedmiotów

niebezpiecznych,

napojów

alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych,
e. wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
f. używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne,
3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
4. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy
wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez
Korzystających.
5. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę –
zaistniałe w toku korzystania z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nie
przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie
obiektu przepisów.
6. Korzystający z kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie
szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

IV. Postanowienia końcowe
1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących
na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu
uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
2. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.
3. Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

