REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH w Augustowie ul. Tytoniowa 1 .
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu obiektów sportowych Centrum
Sportu i Rekreacji w Augustowie przy ul. Tytoniowej 1, (pkt. 4).
2. Korty tenisowe są obiektem użyteczności publicznej i służą do celów wypoczynkowych,
rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego.
3. Właścicielem kortów jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 maja 60.
4. Zarządzającym kortami jest Centrum Sporu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15
zwane dalej CSiR.
5. Kompleks kortów tenisowych składa się z pięciu pełnowymiarowych kortów ziemnych.
6. Korty są obiektem ogólnodostępnym, a korzystanie z nich jest odpłatne. Wszyscy korzystający
z kortów zobowiązani są do wcześniejszego wykupienia biletu wstępu w kasie kortów.
7. Cennik jest integralną częścią regulaminu.
8. Godziny otwarcia kortów :
- od 1 maja do 30 czerwca w godzinach: 1000 - 1800
- od 1 lipca do 30 lipca w godzinach: 8 00 - 2000
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia w godzinach: 10 00 - 1800
- od 1 września do 31 października w godzinach: od 10 00 - 1800
9. CSiR zastrzega sobie prawo zmiany godzin funkcjonowania obiektu oraz anulowania
rezerwacji w sytuacji odbywania się imprez i zawodów sportowych, prac konserwatorskich
oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW
1. Wejście na korty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszego regulaminu.
2. Z kortów korzystać mogą wszyscy chętni z następującymi zastrzeżeniami:
a) osoby indywidualne mogą korzystać z kortów w każdym czasie, jeżeli nie odbywają się
zorganizowane zajęcia sportowe,
b) dzieci do lat 7, korzystające indywidualnie z kortów, muszą przebywać pod opieką
pełnoletnich opiekunów,
3. Grupy zorganizowane muszą wcześniej uzgodnić termin korzystania z kortów.
4. Rezerwacja grup zorganizowanych odbywa się za pośrednictwem sekretariatu CSiR lub
bezpośrednio w kasie kortów.
5. Koniecznym warunkiem korzystania z kortów jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz
obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.
6. W przypadku korzystania z kortów przez grupy zorganizowane, odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczestników zajęć ponoszą opiekunowie grup.

III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Każdy użytkownik kortów zobowiązany jest do:
a) przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu,
b) korzystania z kortów i urządzeń sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
c) przestrzegania porządku, czystości i zasad estetyki na terenie całego obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu,
d) stosowania się do poleceń pracowników CSiR.
2. Na kortach tenisowych obowiązują przyjęte powszechnie normy współżycia społecznego, a w
rywalizacji sportowej zasada fair play.
3. Każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić obsługę kortów o wszelkich
zauważonych uszkodzeniach urządzeń sportowych, kontuzjach osób przebywających na
obiekcie oraz o innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników.

IV. ZAKAZY DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW KORTÓW
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z kortów zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
a) spożywania alkoholu, środków odurzających i innych, podobnie działających substancji,
b) palenia tytoniu,
c) zakłócania porządku i przeszkadzania osobom korzystającym z kortów,
d) używania wulgarnych słów i okrzyków,
e) wspinania na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, wykonanych z kruchego,
pękającego lub twardego materiału
g) jazdy na rowerze, motorowerze, deskorolkach, rolkach oraz innym sprzęcie mogącym
niszczyć nawierzchnie kortów,
h) pozostawiania śmieci, a w szczególności puszek metalowych i butelek plastikowych po
napojach, papierów, opakowań itp.
i) wprowadzania zwierząt.
V.SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Zarządzający kortami mają prawo odmówić wstępu na obiekty sportowe osobom, które nie
zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Zarządzający kortami mają obowiązek nakazać opuszczenie kortów użytkownikom, którzy nie
przestrzegają niniejszego regulaminu.
3. Zarządzający kortami nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) straty materialne oraz kontuzje użytkowników, które wynikły z braku stosowania się do
postanowień niniejszego regulaminu,
b) przedmioty, dokumenty i inne wartości, stanowiące własność użytkowników.
4. Użytkownik, który w wyniku niewłaściwego korzystania z boisk, urządzeń sportowych,
zaplecza sanitarnego, szatni lub wypożyczonego sprzętu sportowego doprowadził do
zniszczenia lub uszkodzenia mienia kortów, zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów
związanych z naprawą bądź wymianą.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga zarządzający kortami.
2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy kierować na piśmie
do sekretariatu Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15 od poniedziaku
do piątku w godz. 8.00-15.00.

