REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO
1. Administratorem kortu tenisowego jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie mający
siedzibę przy ul. Wachowskiej 10A.
2. Kort tenisowy czynny jest według godzin otwarcia Stadionu Miejskiego.
3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić
korzystania z kortu tenisowego.
4. Osoby korzystające z kortu tenisowego zobowiązane są do wpisywania się do rejestru
użytkowników.
5. Korzystanie z kortu tenisowego odbywa się poprzez rezerwację mailową: sport@olesno.pl lub
telefoniczną 34 / 350 91 72.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju sportowego oraz zmiennego obuwia
sportowego z zastrzeżeniem pkt. 8.
7. Korzystający z kortu tenisowego używają własnego sprzętu do gry (rakiety oraz piłki).
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kortu tenisowego zgodnie z
jego przeznaczeniem zabrania się:
a) używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, rolki, itp.;
b) niszczenia urządzeń sportowych oraz nawierzchni kortów tenisowych;
c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy;
e) przebywania na terenie kortu tenisowego w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem
środków odurzających;
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
i) przebywania na terenie kortów tenisowych osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez
opieki osoby pełnoletniej;
j) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych w towarzystwie psa przewodnika;
k) korzystania z boiska bez zgody administratora;
l) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego;
9. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z kortów
tenisowych podejmuje administrator oraz instruktor ds. promocji sportu i kultury, którzy w
zależności od sytuacji mogą:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
c) nakazać opuszczenie terenu boiska;
d) zakazać dalszych wstępów na kort tenisowy;
e) wyłączyć z użytkowania kort tenisowy w całości lub część;
f) odwołać wcześniejszą rezerwację kortów tenisowych;
g) nakazać opuszczenie kortów tenisowych wszystkim korzystającym.
10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
11. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania
karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
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