
 
 
 

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego    
2. Korty są czynne zgodnie z zatwierdzonym planem i w oparciu o złożone rezerwacje. 
3. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały regulamin  
oraz   zobowiązały się do jego stosowania. 

Rezerwacje kortów tenisowych 

4. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu:  
607 265 118 codziennie w godzinach 7,00 - 22,00 
5. Odwołanie rezerwacji jednorazowej powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed   
    ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych. ( nie dotyczy rezerwacji stałych ). 
6. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę. 
    Kolejna rezerwacja jest możliwa po uiszczeniu powstałej zaległości. 
7. MOSiR  uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi 
się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku rezerwacji oraz nie powiadomi 
Zarządcy o możliwym spóźnieniu. 
8. Osoby nie płacące za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych. 
9. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w okolicznościach, za które Ośrodek  nie 
ponosi odpowiedzialności oraz w innym przypadku ( organizacja  zawodów, prace remontowe itp.) 
 Za rezerwacje odwołane przez MOSiR  nie są pobierane opłaty. 

Opłaty za korzystanie z kortów 

10. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa obowiązujący cennik , który stanowi 
integralną część Regulaminu. 
11. Opłatę za kort należy uregulować osobiście w recepcji kortów. 
12. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Po 
zakończeniu gry, tak przygotowany kort należy przekazać następnym użytkownikom. 

Zasady korzystania z kortu tenisowego 

13. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do: 

a) po przyjściu zgłosić wejście na kort w biurze, dokonać opłaty i pobrać kluczyk do szafki. 
    Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 30 złotych. 
b) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w czystym obuwiu o podeszwie 
przystosowanej do nawierzchni kortu. 
c) Obserwatorzy gry są również zobowiązani do zmiany obuwia o niezabrudzonej podeszwie, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
d) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu. 
e) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz sanitarnych. 
f) Zachowania czystości i porządku. 
g) Wyszczotkowania kortu po zakończeniu gry. 
 
 



 

14. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się: 

a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu. 
b) Przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych używek. 
c) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych oraz palenia papierosów (w tym elektronicznych) 
d) Wprowadzania zwierząt na terenie obiektu. 
e) Używania przekleństw oraz wulgaryzmów. 
f) Dotykania wszelkich urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu kortów ( skrzynek elektrycznych, 
przewodów, sterowników, urządzeń grzewczych itp.) 
 
Zasady korzystania z rezerwacji stałych i karnetów: 

1. Opłata za karnety pobierana jest przed pierwszym wejściem na kort 
2. Brak wpłaty za karnet powoduje anulowanie stałej rezerwacji kortu 
3. Karnet jest imienny 
4. Istnieje możliwość skorzystania z karnetu na okaziciela ( za zgodą  
    i na odpowiedzialność właściciela karnetu 
5. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do każdorazowego okazania  
   karnetu przed  korzystaniem z kortu 
6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wejścia na kort w przypadku  
   organizacji turniejów lub zaistnienia innych sytuacji niezależnych od 
   MOSiR - wówczas niewykorzystane godziny  mogą być realizowane w 
   innym dogodnym dla obu stron terminie. 

Postanowienia dodatkowe 

15. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
16. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren 
obiektu, również nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników w szatni lub na kortach 
17. W przypadku zaistniałych uszkodzeń sprzętu lub awarii, Użytkownik ma obowiązek powiadomić o 
tym pracownika MOSiR obsługującego korty. 
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i 
zdarzenia wywołujące szkodę użytkowników ( kontuzje , urazy) 

Postanowienia końcowe 

19. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, zostaną wyproszone z obiektu 
bez prawa do zwrotu opłat. 
20. Skargi i wnioski można składać w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. 
21. MOSiR  zastrzega sobie prawo do zmian w obowiązującym Regulaminie.. 
24. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku zaistnienia przyczyn 
niezależnych od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. ( np. brak prądu itp.)  

 
 


