Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu

Regulamin Kortów Tenisowych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Agrykola 8 w Elblągu
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Kortów Tenisowych jest Gmina Miasto Elbląg, Administratorem – Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Elblągu.
2. Działając w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu bezpośrednią opiekę nad
kortami i ich funkcjonowaniem sprawuje Kortowy.
3. Korty czynne są codziennie w godzinach od 8.00 -21.00.
4. Do gry na kortach uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt zgodnie
z cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu.
5. Korzystanie z kortów przez osoby prawne i fizyczne w celu organizacji imprezy tenisowej może
odbywać się tylko po uprzednim podpisaniu umowy najmu obiektu na dany okres
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu.
6. Imprezy tenisowe organizowane na kortach tenisowych odbywają się w oparciu o odrębne
regulaminy.
7. Szkolne grupy zorganizowane (pod opieką nauczyciela) po wcześniejszej rezerwacji w dniach od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 mogą korzystać z kortów na odrębnie ustalonych
zasadach.
8. Wszystkie osoby korzystają z kortów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Poza niniejszym Regulaminem obowiązują wszystkie inne zarządzenia dotyczące porządku
i bezpieczeństwa na obiektach sportowych.
10. Użytkownicy obiektu naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięci do
odpowiedzialności karno-administracyjnej.
§ 2. Rezerwacja kortów
1. Możliwa jest rezerwacja kortów z wyprzedzeniem:
a) jednodniowym
b) dłuższym (1 tydzień)
2. Rezerwacja kortów odbywa się osobiście u Kortowego lub telefonicznie.
3. Prawo do rezerwacji telefonicznej mają osoby wywiązujące się z wcześniejszych zobowiązań
finansowych wobec Administratora.
4. Możliwe jest odwołanie rezerwacji jednak co najmniej 24 godz. przed terminem, po upływie tego
czasu odwołanie rezerwacji nie jest możliwe i wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
5. Osoby nie regulujące zobowiązań za zarezerwowane godziny nie będą dopuszczane do gry na
kortach.
§ 3. Opłaty za korzystanie z kortów
1. Wysokość opłat za korzystanie z kortów ustala i podaje do wiadomości Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Elblągu każdorazowo przed rozpoczęciem letniego sezonu tenisowego.
2. Grający mogą jednorazowo wnieść opłatę za korzystanie z kortu na czas max. 2 godzin
z wyjątkiem sytuacji, kiedy korty są wolne.
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3. Opłata za korzystanie z kortów po uzgodnieniu z Kortowym pobierana jest przed rozpoczęciem gry w
kasie hotelu „Atletikon”.
4. Dowodem pobranej opłaty jest pokwitowanie z kasy hotelu „Atletikon”.
5. Dowód wpłaty – pokwitowanie z kasy hotelu „Atletikon” – należy zachować do kontroli.
§ 4. Zasady korzystania z kortów
1. Rozpoczęcie gry na korcie jest możliwe, tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego, po wniesieniu
opłaty.
2. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia
i stroju sportowego.
3. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku.
4. Uporządkowanie nawierzchni kortu – siatkowanie lub szczotkowanie – powinno odbywać się w
ramach wynajętego czasu gry.
5. Korzystający z kortu musi zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać grającym na kortach sąsiednich.
6. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas gry.
7. Na kortach tenisowych obowiązuje bezwzględny zakaz :
a) przebywania osób nietrzeźwych, spożywania alkoholu, palenia tytoniu
b) głośnego zachowania i używania wulgarnych słów
c) wprowadzania psów
d) zanieczyszczania obiektu i niszczenia jego wyposażenia
e) jazdy rowerem.
8. Rowerzyści pozostawiają swoje pojazdy w miejscach do tego wyznaczonych.
9. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie
obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortu.
10. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do treści niniejszego regulaminu, wykładni
dokonuje jedynie Administrator obiektu.
2. Wnioski i uwagi należy składać Kortowemu lub Administratorowi obiektu.

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Elblągu

Elbląg, 13.05.2013r.
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