Tennis Club Kortowo
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: w sezonie zimowym 7:00 – 22:00, Sobota, niedziela i święta: 7:00
– 20:00 , w sezonie letnim 7:00 – 23:00 Sobota, niedziela i święta: 7:00 – 21:00.

§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.
Zapisy na stałą rezerwację sezonową odbywają się od 1 do 30 września na sezon zimowy czyli okres
od 1 października do 30 kwietnia oraz od 1 do 30 kwietnia na sezon letni czyli okres od 1 maja do 30
września. Długoterminowe rezerwacje przyjmowane i potwierdzane są tylko mailowo –
maciej@kortowo.com.pl.
4.
W przypadku przekładania terminu stałej rezerwacji lub jej anulowania więcej niż 3 razy, zarządca
kortów ma prawo odebrać użytkownikowi stały termin i zaoferować go innemu klientowi.
5. Stałe rezerwacje przyjmowane są na okres maksymalnie jednego sezonu, letniego bądź zimowego.
6. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut
i nie powiadomi recepcji o spóźnieniu bądź rezygnacji. Opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem
opóźnionego przybycia przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku dokonania płatności za cały czas
rezerwacji kortu. Nie upoważnia również Klienta do bezpłatnego przedłużenia czasu rezerwacji.
7.
Pracownicy kortów mają obowiązek wyłączyć światło na korcie najpóźniej 5 minut po zakończeniu
pełnej godziny zegarowej danej rezerwacji, np. po rezerwacji w godzinach 14.00-15.00 światło wyłączane
jest o 15.05.
8.
Jeżeli Klient chciałby przedłużyć swój czas rezerwacji kortu w trakcie jej trwania, zobowiązany jest do
skontaktowania się z Recepcją w celu ustalenia takiej możliwości. Klient powinien wykonać tę czynność
przed upływem czasu jego rezerwacji, aby uniknąć zgaszenia światła.
9.
Zarządca kortów 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 albo telefonicznie.
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§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.
Pracownik Recepcji nie ma obowiązku włączenia światła na korcie, jeżeli Klient posiadający opłaconą
rezerwację nie dokonał wcześniejszej rejestracji w Recepcji i nie potwierdził swojej obecności.
4.
Pracownik Recepcji ma prawo nie wpuścić na kort Klienta, który ma nierozliczone zaległości wobec
Klubu.
5.
Godzina obejmuje 55 minut gry na korcie oraz 5 minut na posprzątanie kortu: zatarcie kortu po
zakończeniu gry oraz zroszenie o ile to konieczne.
6.
Korzystanie z szafek uzależnione będzie od uiszczenia kaucji w wysokości 50 PLN na poczet
potencjalnych kosztów związanych z wymianą zamka. Kaucja zwracana jest Klientowi po otrzymaniu przez
Pracownika Recepcji z powrotem kluczyka od szafki.
7. Wypożyczenie sprzętu odbywa się odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
8.
Wydanie sprzętu następuje po uiszczeniu opłaty za wypożyczenie oraz wpisie do listy wypożyczeń w
recepcji obiektu.

9. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu kompletnego sprzętu w stanie
niewskazującym uszkodzenia i potwierdzenie zwrotu poprzez wpis na listę wypożyczeń
w recepcji obiektu.
§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 się 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.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.
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