REGULAMIN KLUBU TENISOWEGO „POHULANKA”
1. Klub jest czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 22.00
2. Rezerwacja kortów:
a. stała - wykupienie abonamentu
- 20 godz. przy rezerwacji 1 godz, w tygodniu
- 30 godz. przy rezerwacji max. 4 godz. w tygodniu
b. jednorazowa - telefonicznie lub osobiście.
3. Aktualnie obowiązujące ceny wynajmu 1 godziny kortu ogłaszane będą w CENNIKU WYNAJMU KORTÓW i
wywieszane na tablicy ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej.
4. CENNIK WYNAJMU KORTU podawany będzie z 1-tygodniowym wyprzedzeniem na następujące okresy:
- sezon letni
- sezon zimowy
Dokładne daty rozpoczęcia sezonu będą zależały od warunków atmosferycznych. Ceny będą zróżnicowane w
zależności od dnia tygodnia, godziny wynajmu, włączenia oświetlenia. Zmiana cen w sezonie może nastąpić
tylko w przypadku zmian kosztów energii elektrycznej, gazu. Zmiana cen upoważnia Wynajmującego do
rezygnacji z abonamentu.
5. W ramach wynajętej godziny na korcie mogą grać maksymalnie 4 osoby. W przypadku użytkowania kortu przez
więcej niż 4 osoby naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 25% ceny wynajmu za każdą dodatkową
osobę.
6. Numer kortu na którym Wynajmujący będzie grał zostanie podany przez osobę pełniącą dyżur w recepcji. Prawo
pierwszeństwa do gry pod halami mają osoby posiadające abonament. (dotyczy : sezonu letniego)
7. Wynajmujący ma prawo wejścia na kort 3 minuty przed godziną rozpoczęcia gry, a aktualnie grający
zobowiązany jest w tym czasie opuścić kort.
8. Czas zakończenia gry jest sygnalizowany sygnałem dźwiękowym.
9. Wynajmującym, którzy nie opuszczą kortu w pełnej godzinie będą naliczane dodatkowe opłaty proporcjonalnie
do czasu przedłużenia gry i ceny jednostkowej wynajmu kortu
10. W przypadku rezygnacji gry z jednej lub kilku godzin w ramach wykupionego abonamentu obowiązują
następujące zasady:
- zwrot pieniędzy lub przeniesienie terminu ważności abonamentu (tylko w przypadku sprzedaży przez Klub
godzin, z których Wynajmujący zrezygnował,
- rozliczenie abonamentu zgodnie z rezerwacją. Uwaga: Nie wygranie wszystkich godzin abonamentowych w
ciągu sezonu letniego lub zimowego powoduje ich przepadek bez zwrotu pieniędzy.
Osoby posiadające abonament mogą w jego ramach jednorazowo rezerwować dodatkowe godziny gry, pod
warunkiem osobistego udziału w grze.
11. W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach abonamentu z powodu warunków atmosferycznych,
awarii technicznych, braku zasilania w energię elektryczną, braku dostaw gazu itp. Wynajmującym przysługuje
zwrot pieniędzy lub przesunięcie terminu ważności abonamentu.
12. W przypadku organizowania na terenie Klubu imprez zamkniętych, osoby posiadające wykupiony abonament
zostaną o tym poinformowane z co najmniej 5–dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje im
zwrot pieniędzy za utracone godziny gry lub przedłużenie ważności abonamentu.
13. Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone
wyposażenie, sposób korzystania z szatni, łazienek zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i
dobrego wychowania.

14. Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia wyposażenia, wadliwe działanie oświetlenia
lub ogrzewania itp. należy zgłaszać do osoby pełniącej dyżur w recepcji.
15. Na korcie mogą przebywać tylko osoby grające, w czystym obuwiu przeznaczonym do gry w tenisa.
Przed wejściem na kort zalecana jest zmiana obuwia.
UWAGA: Osoby mające zabrudzone obuwie (mączką ceglaną, błotem) nie będą wpuszczane na korty.
16. Osoby korzystające z szatni zobowiązane są do pozostawienia szafki ubraniowej w należytym porządku i
oddaniu kluczy do recepcji.
17. Za rzeczy pozostawione w szatni Klub Tenisowy nie ponosi odpowiedzialności.
18. Wejście na korty odbywa się tylko po uprzednim zgłoszeniu w recepcji Klubu.
19. Zabrania się Wynajmującym korty do samodzielnego otwierania szaf sterujących oświetleniem i ogrzewaniem.
Załączanie oświetlenia i ogrzewania należy do obowiązków obsługi Klubu.
20. Wynajmujący zobowiązani są do zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ostrożności podczas gry ze względu
na elementy konstrukcji tenisowych, ogrodzenia, słupów oświetleniowych znajdujących się na terenie kortów.
21. Miejsca na parkingu wewnętrznym Klubu zarezerwowane są dla osób wynajmujących korty i ich
współpartnerów.
22. Osoby towarzyszące za zgodą Wynajmującego mogą wejść na kort po uprzednim zgłoszeniu się w recepcji i
zmianie obuwia, bądź założeniu ochraniaczy.
23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za udzielane lekcje tenisa przez Trenerów i Instruktorów nie związanych z
Klubem „Umową współpracy o świadczenie usług w zakresie prowadzenia lekcji tenisa‘’.
24. Lista Trenerów i Instruktorów współpracujących z Klubem na podstawie zawartej Umowy ,posiadających
udokumentowane kwalifikacje Trenerskie lub Instruktorskie , oraz prowadzących samodzielną działalność
gospodarczą jest zamieszczona w Tablicy ogłoszeniowej w recepcji Klubu.
25. Zasady Dotyczące grup zorganizowanych:
a. Grupa zorganizowana ( od 3 do 6 osób ) tworzona jest na podstawie zgłoszeń rodziców po uprzednim
wypełnieniu ANKIETY DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W KLUBIE “POHULANKA”.
b. Grupa zostaje utworzona w przypadku uzgodnienia przez rodziców w porozumieniu z przedstawicielem
Klubu Tenisowego terminów odbywania zajęć, oraz ilości osób w grupie.
c. Cena jednej lekcji podawana jest w Cenniku Wynajmu Kortów i uzależniona jest od ilości osób w grupie.
d. Opłatę za zajęcia Klub pobiera z góry w cyklach miesięcznych najpóźniej na pierwszych zajęciach w danym
miesiącu.
e. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie upoważnia członka grupy do odliczeń z kwoty opłaty
miesięcznej.
f. Zmniejszenie ilości osób w grupie spowodowane rezygnacją z zajęć skutkuje naliczaniem opłat miesięcznych
na podstawie Cennika Wynajmu Kortów proporcjonalnie do ilości osób grających w danej grupie, lub
rozwiązaniem grupy.
g. W przypadku uzgodnienia przez członków grupy przerw w zajęciach spowodowanych świętami, feriami,
wakacjami itp. za nie odbyte zajęcia opłaty nie będą pobierane.
h. Nieuregulowanie zapłaty najpóźniej do pierwszych zajęć danego miesiąca wyklucza członka grupy z
uczestnictwa w następnych zajęciach.
i. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych mają prawo do wynajmowania indywidualnie kortów po cenach
abonamentowych, pod warunkiem osobistego udziału w grze.
j. Wynajęcie kortu w ramach abonamentu, grupy zorganizowanej lub jednorazowo jest jednoznaczne z
przyjęciem i zobowiązaniem się Wynajmującego do przestrzegania powyższego REGULAMINU.
Halina Kucharska i Aneta Kucharska-Skoczeń

