REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH
§1
Postanowienia ogólne
1. Korty tenisowe (zwane dalej kortami) są obiektem Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w
Jeleniej Górze (zwanym dalej MOS)
2. Korty czynne są zgodnie z zatwierdzonym planem.
3. Osoba nadzorująca korty działająca w imieniu MOS, jest odpowiedzialna za
przestrzeganie niniejszego regulaminu, utrzymanie nawierzchni kortów we właściwym
stanie w zakresie twardości i wilgotności.
4. Karnet instruktorski dotyczy osób prowadzących za zgodą Dyrekcji Ośrodka
działalność polegającą na udzielaniu płatnych lekcji, instruktarzu, treningów itp. na
kortach administrowanych przez MOS
5. Za wypadki na korcie spowodowane w trakcie prowadzenia zajęć zorganizowanych
odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
§2
Rezerwacja kortów
1. Rezerwację kortu na dzień następny i kolejne dni można dokonywać u pracownika
MOS osobiście lub telefonicznie 512 0 0 3 8 4 0 ,
codziennie w g o d z i n ac h o d 8 .0 0 d o 21 .0 0 ,
2. Rezerwacja kortu w danym dniu tylko u pracownika MOS
3. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się na 10 minut przed planowanym
wejściem na kort.
4. W przypadku nie odwołania rezerwacji na minimum 3 godziny przed planowanym
rozpoczęciem gry, osoba rezerwująca ponosi 100% odpłatności za niewykorzystany
kort.
5. Osoba odmawiająca wniesienia opłaty uwzględnionej w § 2 pkt. 4 traci prawo
rezerwowania kortów.
6. Korty mogą być rezerwowane maksymalnie na 2 dni do przodu. W przypadku
nieobecności kort zostanie wynajęty osobie oczekującej na wejście.

§3
Opłata za kort
1. Opłaty za kort należy bezwzględnie dokonać przed wejściem na kort, u pracownika
MOS. Opłaty pobierane są wyłącznie za pełne godziny.
2. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje - wejście na kort, efektywny czas
gry, wyszczotkowanie kortu przez użytkownika po skończonej grze i zejście z
kortu. W przypadku nieuporządkowania kortu po skończonej grze, pracownik MOS
naliczy opłatę w wysokości 5 zł.
3. Czas gry ustalony jest na 55 minut, pozostałe 5 minut przeznaczone jest na
konserwację kortu przez użytkownika.
4. Opłata za korty według cennika.
5. Podczas wakacji w dni powszednie do godziny 12.00 uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych ,ponadgimnazjalnych oraz studenci do 25 roku życia
mogą korzystać z kortów nieodpłatnie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
( pod warunkiem dostępności kortów). Opłata za kort nie jest pobierana tylko i
wyłącznie w przypadku gdy wszystkimi korzystającymi są uczniowie.
Nieuprzątnięcie kortu po skończonej grze nie zwalnia uczniów i studentów od
stosowanej opłaty §3 pkt 2.
6. Do bezpłatnego wejścia na korty do godziny 15.00, uprawnione są grupy szkolne
realizujące program wychowania fizycznego poprzez naukę gry w tenisa (po
uprzednim ustaleniu terminu).
7. Instruktorzy prowadzący prywatne lekcje gry w tenisa uiszczają opłatę wg cennika i
korzystają z kortów nr 5,6,7,8,9.
8. Na obiekcie honorowana jest „Karta Dużej Rodziny” Miasta Jeleniej Góry
§4
Zasady korzystania z kortu
1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby które dokonały rezerwacji terminowej
2. Na korcie obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie i strój sportowy. W przypadku
nieodpowiedniego obuwia, pracownik MOS ma prawo nie wpuścić danej osoby na
kort.
3. Jednorazowo na korcie może przebywać maksymalnie cztery osoby z wyjątkiem grup
zorganizowanych, nauki gry w tenisa ziemnego.
4. Na terenie obiektu dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
5. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz
podporządkowanie się decyzjom osoby nadzorującej korty. Korzystający ma prawo
wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort o
godzinie upłynięcia rezerwacji. Czas rezerwacji jest również czasem do
uporządkowania nawierzchni kortu tj. wyrównaniu nawierzchni (paca drewniana,
szczotkowanie, zaciągnięcie matą)

6. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt
( rakiety tenisowe ) zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia.
7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
i palenia tytoniu.
8. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na
kortach sąsiednich.
9. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren kortów z wyjątkiem osób niewidomych,
używających psów jako przewodników.
10.Zakazuje się wprowadzania rowerów na teren kortów.
11.Osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków i
środków odurzających zabrania się przebywania na kortach.
12.MOS nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki mające
miejsce na terenie kortów.
13.Grający przebywają na kortach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
14.Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie kortów.

§5
Postanowienia końcowe
Dyrekcja Ośrodka zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wyrządzone
na terenie kortów szkody, w tym także naruszenia dobrego wizerunku Ośrodka jako
jednostki organizacyjnej Miasta Jelenia Góra.
Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym
usunięciem z kortów bez prawa zwrotu z kosztów biletu, a wobec sprawcy może zostać
orzeczony przez Dyrekcję Ośrodka czasowy lub całkowity zakaz wstępu na korty.

Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

CENNIK KORTÓW MOS w Jeleniej Górze

Rodzaj i zakres usługi

Cena w zł

1 kort na 60 minut do godziny 15.00 - szkolny*

5,00 zł

1 kort na 60 minut do godziny 15.00 - normalny*

10,00 zł

1 kort na 60 minut po godzinie 15.00 *

20,00 zł

1 kort na 60 minut w weekendy i święta*

20,00 zł

1 kort – karnet 11 godzin*

200,00 zł

1 kort – karnet instruktorski 10 godzin

170,00 zł

Wypożyczenie rakiety - 1 szt. na 1 godz.

5,00 zł

Wypożyczenie piłek – 3 szt. na 1 godz.

5,00 zł

* Od powyższych cen obowiązuje zniżka 50 % dla posiadaczy „Karty Dużej
Rodziny”Miasta Jeleniej Góry

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy składać do
sekretariatu MOS ul.Sudecka 42 tel:757697140

Korty czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 21.00

