REGULAMIN KORZYSTANIA OBIEKTU SPORTOWEGO
1. Właścicielem obiektu jest KRAK TENIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Cystersów 10/14, 31-553 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531015,
NIP: 677-237-49-27, REGON 122839716.
2. Obiekt czynny jest w godzinach 07:00 - 23:00
3. Korzystanie z Obiektu jest odpłatne. Cennik i zasady odpłatności ustala Właściciel Obiektu.
4. Urządzenia i sprzęt znajdujący się na boiskach należy wykorzystywać zgodnie z jego
przeznaczeniem.
5. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych.
6. Osoby korzystające z Obiektu ZOBOWIĄZANE są do:
a)

zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zasad w nim zawartych,

b)

posiadania odpowiedniego stroju sportowego oraz odpowiedniego miękkiego obuwie
sportowego z zastrzeżeniem, iż na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami
z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego,

c)

korzystania z Obiektu z należytą starannością,

d)

przestrzegania obowiązujących na terenie Obiektu przepisów bhp i ppoż.,

e)

pozostawienia Obiektu w stanie nienaruszonym,

f)

każdorazowego zgłaszania do pracownika recepcji Obiektu faktu rozpoczęcia i zakończenia
korzystania z Obiektu,

g)

uzupełnienia zniszczonego sprzętu sportowego oraz pokrycia kosztów szkód wyrządzonych
podczas korzystania z Obiektu.

7. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu, ani
za jakiekolwiek urazy i kontuzje powstałe w trakcie korzystania z Obiektu.
8. Osoby przebywające na boiskach Obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnie,
prysznice, toalety) znajdują się na terenie Obiektu.
9. Na terenie Obiektu ZABRONIONE jest:
a) używanie butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzanie i jazda rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami dziecięcymi, jazda na
rolkach, wrotkach, itp. po płycie boiska;
c) wprowadzanie psów i innych zwierząt,
d) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, przyjmowanie środków odurzających, zaśmiecanie
Obiektu, a także przebywanie osób pod wpływem alkoholu na terenie Obiektu,
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f) przeszkadzanie innym użytkownikom Obiektu, zakłócanie porządku i używanie wulgarnych
słów.
10.Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom pracowników Obiektu, służb porządkowych, ochroniarskich i osób upoważnionych
przez Właściciela Obiektu.
11.Osoby przebywające na terenie Obiektu sportowego i korzystające z niego w sposób niezgodny z
niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi/ochrony zobowiązane są do
natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia
terenu Obiektu.
12.O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje w każdym przypadku
Właściciel Obiektu.
13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.
14.Telefony alarmowe: właściciel obiektu 530 -783 -707 :
Ratunkowe 112 - numer alarmowy z tel. komórkowych
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