
Regulamin 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Zarządca kortów : W.T.T. ELEKTRO SPORT Sp. z O.O. Ul. Kotowo 62 Poznań 60-009 tel. 61 899 10 20 
2. Obiekt czynny: Poniedziałek – piątek: 7:00 – 23:00 Sobota, niedziela i święta: 7:00 – 23:00 

§ 2 Rezerwacja kortów 

1. Rezerwacji kortu dokonuje się w recepcji Kortowa osobiście, telefonicznie 61 899 10 20 /kom. 606 971 272/ lub 
przez system reservise.com 

2. Odwołanie rezerwacji bez obowiązku dokonywania opłaty jest dopuszczalne nie później niż 24 godziny przed 
wyznaczonym terminem. Nieodwołana rezerwacja kortu w tym terminie traktowana jest jako wykorzystana 
i 
obowiązuje opłata według cennika.  

3. Dwukrotne niestawienie się do gry bez odwołania na wcześniej zarezerwowanym korcie powoduje 
wykreślenie rezerwacji z harmonogramu.  

4. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi 
recepcji o spóźnieniu bądź rezygnacji.  

5. Kortowo zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortu z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez 
tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
lub stronie internetowej lub telefonicznie.  

§ 3 Opłata za kort 

1. Koszt wynajęcia kortu uzależniony jest od sezonu (lato/zima) dnia tygodnia oraz pory dnia; aktualny cennik 
dostępnym jest w recepcji i na stronie internetowej.  

2. Opłaty za korzystanie z kortu dokonuje się przed rozpoczęciem gry.  
3. Godzina obejmuje 55 minut gry na korcie oraz 5 minut na posprzątanie kortu: zatarcie kortu po zakończeniu gry 

oraz zroszenie o ile to konieczne. 

§ 4 Zasady korzystania z kortu  

1. Na korcie obowiązuje kompletny i estetyczny strój sportowy oraz obuwie o płaskiej podeszwie.  
2. Korzystający z kortu nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom oraz 

zobowiązany jest dostosować się do regulaminów i przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na całym obiekcie. 
3. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność albo swojego opiekuna. Zarządca nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne problemy związane ze stanem zdrowia osób przebywających na Kortowie. 
4. Na terenie kortu tenisowego zabrania się palenia tytoniu; wnoszenia i spożywania napojów wysokoalkoholowych i 

środków odurzających; wprowadzania zwierząt; wnoszenia i używania broni oraz przedmiotów niebezpiecznych; 
używania przedmiotów znajdujących się na terenie kortu niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Zarządca kortu nie jest odpowiedzialny za zgubione przedmioty. 
2. Korzystający z kortu ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu i wyposażenia. 
3. Osoby nie stosujące sie do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu kosztów wstępu. 
4. Wykupienie usługi równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 


