
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO

1. Właścicielem obiektu jest KRAK TENIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod
adresem: ul. Szlachecka 24, 32-080 Brzezie, 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/kortach 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) przestrzegania obowiązujących na terenie Obiektu przepisów bhp i ppoż.,

d) pozostawienia Obiektu w stanie nienaruszonym,
e) każdorazowego zgłaszania do pracownika recepcji Obiektu faktu rozpoczęcia i zakończenia  korzystania z Obiektu,

f) 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 obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych: szatnie,  prysznice, toalety

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, kortu

c) wprowadzanie psów i innych zwierząt na płytę kortu, boiska

d) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska, kortu

e) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu (oprócz miejsca do tego wyznaczonego), przyjmowanie środków odurzających,
zaśmiecanie  Obiektu

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 01.09.2021 r.

14. Telefony alarmowe: właściciel obiektu 530 -783 -707 : Policja, Straż, Pożarna Pogotowie Ratunkowe 112 - numer
alarmowy z tel. komórkowych

REGULAMIN DOKONYWANIA, EDYTOWANIA, ORAZ ANULOWANIA REZERWACJI

Zasady dokonywania rezerwacji

1. Rezerwacji kortów/boiska można dokonywać osobiście w recepcji klubu lub telefonicznie, dokonując rezerwacji
należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

2. Rezerwacja kortu/boiska na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. W tym 55min gry i 5min
na udostępnienie i posprzątanie (pozbieranie piłek i innych akcesoriów ) dla następnego gracza. W przypadku
przedłużenia rezerwacji kortu wprowadza się naliczenia 30 minutowe.

Zasady stałych rezerwacji

1. Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry co najmniej czterech gier w miesiącu (patrz cennik).
2. Warunkiem dokonania rezerwacji stałej na okres jednego miesiąca lub dłuższy jest opłacenie gier rezerwacyjnych w

rozliczeniu miesięcznym z góry za cały miesiąc najpóźniej do 5 dnia bieżącego miesiąca rozliczeniowego.
Rezerwacja Stała dokonywana jest na okres wskazany przez osobę rezerwującą. W przypadku nieprzestrzegania
regulaminu klub zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji Stałej.

3. Aby przedłużyć stałą rezerwację należy, najpóźniej do 5 dnia kolejnego miesiąca opłacić kolejne cztery lub więcej
gier.

4. Stała rezerwacja rozumiana jest przez rezerwację danego terminu (abonament) na miesiąc lub dłużej na wszystkie
wyznaczone terminy tj. jeżeli ktoś posiada stały termin w poniedziałki na godzinę 20:00 to ta rezerwacja
obowiązuje we wszystkie poniedziałki w danym miesiącu. (W razie gdy klient wie, że go nie będzie w danym
miesiącu np w dwa poniedziałki to może wcześniej przenieść ten termin na inny dzień, nie ma możliwości
pomniejszenia opłaty za abonament.

Zasady odwoływania stałych rezerwacji:

Prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie rezerwacji.

1. Istnieje możliwość zmiany daty stałej rezerwacji lub jej odwołania najpóźniej na 14 godziny przed zaplanowaną
grą.

2. Jeżeli recepcja klubu nie zostanie poinformowana o odwołaniu stałej rezerwacji wówczas płatność zostaje
przeznaczona na poczet nieodwołanej  rezerwacji

Zasady odwoływania rezerwacji jednorazowych:

1. Aby bezkosztowo odwołać rezerwację kortu/boiska należy zgłosić ten fakt osobiście na recepcji klubu lub
telefonicznie najpóźniej 14 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji.

2. W przypadku, gdy odwołanie kortu/boiska nastąpi zbyt późno, po czasie klient ponosi 100% kosztu wynajęcia
kortu/boiska oraz opłaty za trenera

3. Dodatkowe koszty za nie odwołane lub odwołane za późno rezerwacje będą egzekwowane przez recepcję przy
najbliższej wizycie w klubie.

4. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie
odwołując, może zostać pozbawiony możliwości dalszych rezerwacji (dotyczy klientów rezerwacji stałych i
jednorazowych).

…………………………………………………

data i podpis


