REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW
1. Miejskie Korty Tenisowe są czynne sezonowo, informacje o godzinach otwarcia umieszczone są przy
wejściu na obiekty i na stronie internetowej Klubu.
2. Korzystający zobowiązani są do zachowania porządku i kultury osobistej na terenie całego
obiektu. Za wyrządzone szkody w czasie rezerwacji pełną odpowiedzialność ponosi
użytkownik kortu.
3. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortu.
4. Wstęp na kort jest możliwy w odpowiednim obuwiu do gry w tenisa i po wykupieniu biletu,
karnetu lub zawarciu umowy najmu.
5. Korzystanie z kortów w celach zarobkowych może odbywać się tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą
(Zarządu/ Władz) Klubu.
6. Ściankę treningową można użytkować bezpłatnie.
7. Zarezerwowany kort może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się pow. 15
minut i nie powiadomi o tym fakcie obsługi kortów.
8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów, szkoleń lub
prac konserwacyjnych. Stosowna informacja powinna być umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Klubu nie później niż z 1-- dniowym wyprzedzeniem.
9. Uporządkowanie nawierzchni wraz z wybiegami (siatkowanie) odbywa się w ramach czasu
zarezerwowanego przez osoby korzystające z kortu.
10. Korzystający z kortu powinni zachowywać się w sposób nie utrudniający gry osobom na sąsiednich
kortach.
11. Bezwzględnie zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
12. Wjazd samochodem na teren obiektu możliwy jest wyłącznie za zgodą (Zarządu/Władz) Klubu w
uzasadnionych przypadkach.
13. Na terenie obiektu MKT zabrania się spożywania alkoholu i przebywania osób pod jego wpływem.
14. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

15. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione na obiekcie.
16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do obsługi kortów.
17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za działalność szkoleniową prowadzoną w celach
zarobkowych przez osoby nie będące pracownikami MKT.
18. Klub nie wyraża zgody na korzystanie przez osoby prywatne ze sprzętu szkoleniowego
będącego własnością MKT oraz składowania swojego na obiekcie.
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