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REGULAMIN KORTU TENISOWEGO
W COS-OPO W GIŻYCKU
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Korty tenisowe (zwane dalej kortami) są obiektem sportowym COS–OPO
w Giżycku.
2. Korty czynne są w sezonie przez siedem dni w tygodniu w godzinach: 800-2000.
3. Kortowy – osoba działająca w imieniu COS–OPO w Giżycku, która odpowiedzialna jest
za przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
4. Przez godzinę techniczną – należy rozumieć czas, w którym korty są nieczynne
z powodu konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych przez pracowników
COS–OPO w Giżycku.

REZERWACJA KORTÓW.
1. Rezerwacji kortu można dokonać w dniu bieżącym lub na dzień następny tylko
w Recepcji COS-OPO w Giżycku osobiście lub telefonicznie - (087) 44 17 100, codziennie od
poniedziałku do niedzieli w godzinach od 700 do 2200.

OPŁATA ZA KORT.
1. Osoba posiadająca rezerwację kortu zobowiązana jest do uiszczenia obowiązującej
opłaty przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia gry w Recepcji COS–OPO w Giżycku. Nie
wywiązanie się
z tego obowiązku skutkuje utratą uprzednio dokonanej rezerwacji
na rzecz kolejnej osoby, która dokonała rezerwacji kortu.
2. Obowiązujący cennik znajduje się w Recepcji COS-OPO w Giżycku i stanowi integralną
część niniejszego Regulaminu.
3. Każdorazowo przed wejściem na kort, należy okazać kortowemu ważny bilet wstępu
potwierdzający dokonanie stosownych opłat.
4. Kortowy nie jest uprawniony przez Dyrekcję COS-OPO w Giżycku do pobierania opłaty
za wynajęty kort.
5. W przypadku, gdy kort jest nieczynny z przyczyn obiektywnych np. złych warunków
atmosferycznych, rezerwację można przenieść na inny termin, po uprzednim uzgodnieniu
tego faktu z Recepcją COS-OPO w Giżycku.
6. Opłata za niewykorzystaną rezerwację z winy Wynajmującego nie podlega zwrotowi.
7. Wszelkie zmiany terminu rezerwacji należy uzgadniać jedynie z Recepcją COS-OPO
w Giżycku. Kortowy nie jest uprawniony do zmiany terminu rezerwacji ani dokonywania
jakichkolwiek innych uzgodnień.
8. Dokonana rezerwacja oraz cena obejmują tylko pełne godziny zegarowe tzn. nie dokonuje
się rezerwacji na 0,5 godziny lub 1,5 godziny itd.

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTU.
1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
2. Wstęp na kort wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Zabrania się korzystania z kortu bez uiszczenia obowiązującej opłaty w Recepcji COS–OPO
w Giżycku.
4. Na korcie obowiązuje strój sportowy i obuwie o gładkiej podeszwie.
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5. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz
podporządkowanie się decyzjom kortowego.
6. Korzystający ma prawo do wejścia na kort punktualnie w opłaconym czasie oraz
zobowiązany jest opuścić kort z godziną zakończenia rezerwacji.
7. Wszyscy grający ćwiczą na własną odpowiedzialność i ryzyko. Dyrekcja COS-OPO
w Giżycku zaleca grającym posiadanie stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz
posiadania polisy ubezpieczeniowej w zakresie OC i NNW.
8. Zabrania się wykorzystywania kortu do innych dyscyplin sportowych niż tenis ziemny.
9. Po zakończeniu rezerwacji każdy grający zobowiązany jest do przesiatkowania kortu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Skargi i wnioski należy składać w Recepcji COS–OPO w Giżycku.

DYREKCJA COS-OPO W GIŻYCKU

