Regulamin korzystania z kortów tenisowych

1.

Administratorem kompleksu sportowego jest Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie, w skrócie CKiS, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, tel. 12 276-40-56
lub 12 276-24-12.
2. Korzystać z kompleksu mogą osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu
się z niniejszym regulaminem.
3. Obiekt otwarty w sezonie letnim ( od maja – września)
4. Rezerwację zajęć odbywających się na terenie kompleksu ustala CKiS.
5. CKiS ma prawo do odwołania zajęć oraz zmian w rezerwacji kompleksu sportowego.
6. Wejście na kort wyłącznie po uprzedniej rezerwacji telefonicznej i opłaceniu biletu
wstępu
7. Warunkiem korzystania z kompleksu jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz obuwia
sportowego (nie dopuszcza się butów sportowych z korkami).
8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się w kompleksie należy użytkować zgodnie z
jego przeznaczeniem.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z kompleksu
sportowego zabrania się:
a) używania butów sportowych na wysokich plastikowych i metalowych korkach oraz
kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem kompleksu
np.: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenie urządzeń sportowych oraz płyty kortów,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na terenie kompleksu,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
j) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
k) wprowadzania zwierząt,
l) korzystania z boisk bez zgody pracownika CKiS
10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu jedynie w obecności i pod nadzorem
osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu
całej grupy, za którą był odpowiedzialny
11. Użytkownicy korzystają z kompleksu sportowego na własną odpowiedzialność.
12. Przed każdymi zajęciami korzystający z kompleksu ma obowiązek sprawdzić stan
udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
13. Osoby korzystające z kompleksu sportowego są zobowiązane powiadomić CKiS, o
każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
14. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania
z obiektu przez użytkowników. Jednocześnie korzystający zobowiązany jest
do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego pracownikowi
CKiS.

15. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z kompleksu odpowiedzialność
materialną ponoszą osoby korzystające.
16. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu
sportowego decyduje CKiS
17. CKiS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie
przez użytkowników.
18. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z wytycznymi
w pkt 8 podejmuje CKiS, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z
obiektu,
- nakazać opuszczenie terenu boisk,
- wezwać służby porządkowe(Straż Miejską, Policję).
19. Korzystający z kompleksu sportowego zobowiązuje się do przestrzegania przepisów
przeciw pożarowych oraz BHP.
20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu.
21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu, rozpatrywane będzie w drodze
postępowania karno-administracyjnego (z art. 51 §1 i §2 Kw, art. 54 Kw), a w
szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk),
podlegać również będzie zakazowi dalszych wstępów na boiska.

