
Regulamin

korzystania z kortów tenisowych MOSiR Włodawa przy ul. Korolowskiej

1. Korty tenisowe są administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie.

2. Korty tenisowe są czynne:

poniedziałek – piątek w godzinach od 9.00 do 19.00.
sobota w godzinach od 10.30 do 18.00.
niedziela - nieczynne
3. Osoby działające w imieniu MOSiR Włodawa uprawnione są do kontroli przestrzegania
niniejszego regulaminu. 

4. Nie ma rezerwacji telefonicznej.

5. Korzystanie z kortu jest możliwe po weryfikacji uczestników, o którym mowa w pkt. 14,
dokonaniu wpłaty (z góry) lub wykupieniu karnetu w recepcji MOSiR przy ul. Szkolnej 4.
Rezerwacji kortu na dzień następny i kolejne można dokonać (po dokonaniu wpłaty) tylko
w recepcji  MOSiR.  Pobieranie  kluczy dokonujemy w godz.  8.30 – 17.30 (poniedziałek  –
piątek.)  i  10.00  16.30  (sobota).  Zagubienie  klucza  powoduje  obciążenie  klienta  kosztami
zakupu nowej kłódki tego samego typu; 

6. Odwołanie rezerwacji może nastąpić najpóźniej 8 godzin przed terminem zarezerwowanej
godziny najmu; 

7. Opłaty za korzystanie z kortu pobierane są z góry; 

8. Opłaty za korzystanie z kortów są zgodne z obowiązującym cennikiem; 

9. Wynajem kortu obejmuje czas 30 minut na dotarcie i powrót z kortu, za który administrator
nie pobiera opłaty; 

10.  Opłata  za  korzystanie  z  kortu  obejmuje  wejście  na  kort,  efektywny  czas  gry,
wyszczotkowanie kortu przez użytkownika po skończonej grze i zejście z kortu, zwrot klucza
w recepcji; 

11.  Osoby  korzystające  z  kortu  zobowiązane  są  po  zakończeniu  gry  przygotować  kort
(wyszczotkować, podlać wodą); 

12. Wstęp na korty jest możliwy tylko w obuwiu do tenisa ziemnego; 

13.  Obsługa  obiektu  (pracownicy  MOSiR)  mają  prawo  odmówić  wstępu  lub  poprosić
o zejście z kortu osobom bez odpowiedniego obuwia lub nie przestrzegającym niniejszego
regulaminu (bez możliwości zwrotu pieniędzy za opłacony okres); 

14.  W związku  z  pandemią koronawirusa w  Polsce na  terenie  obiektów  wprowadza  się
następujące zasady bezpieczeństwa:

 obowiązek zachowania dystansu społecznego (min. 2 m),

 obowiązek  zasłaniania  twarzy  (w  momencie  dotarcia  na  dany  obiekt  sportowy,
natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),



 weryfikacja  uczestników  (zgłoszenie  się  w  recepcji  Miejskiego  Ośrodka  Sportu
i Rekreacji osób  wchodzących  na  obiekt  oraz  mierzenie  temperatury  ciała  przed
zajęciami sportowymi i ocena samopoczucia uczestnika),

 obowiązuje limit czterech osób na kort,

 małoletni  do  ukończenia  13  roku  życia  do  odwołania  może  korzystać  z  kortu
wyłącznie  pod  opieką  osoby  sprawującej  władzę  rodzicielską,  opiekuna  prawnego
albo innej osoby dorosłej,

 dezynfekcja urządzeń sportowych i wyposażenia po każdym użyciu i każdej grupie,

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
15. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania czystości i porządku; 

16. Korzystający z kortu musi zachować się w sposób umożliwiający grę osobom na korcie
sąsiednim; 

17. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
podczas gry; 

18. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren kortów; 

19. Rowerzyści proszeni są o pozostawienie swoich pojazdów przed ogrodzeniem kortu; 

20. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie
kortów; 

21.  Na  kortach  obowiązuje  zakaz  spożywania  alkoholu,  palenia  tytoniu  oraz  używania
wulgaryzmów; 

22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie
kortów, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów; 

23. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność; 

24.  Zwrotu  klucza  należy  dokonać  bezwzględnie  w  dniu  wypożyczenia,  w  przeciwnym
wypadku klient będzie obciążony wynajęciem kortu według stawki godzinowej. 

25. Wszystkie skargi i wnioski należy składać w sekretariacie MOSiR przy ul. Szkolnej 4 tel.
82 57-22-584 

26.  Korzystanie  z  Kortów  Tenisowych  jest  równoznaczne  z  akceptacją  powyższego
regulaminu. 

PAMIĘTAJ!
TELEFONY ALARMOWE

tel. Kom 112 Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998

Policja 997

                                                                                      DYREKTOR MOSiR we WŁODAWIE
                                                                                                  Teresa Zaleńska – Sak


