
Regulamin  

kortów tenisowych położonych w parku miejskim  

przy ul. Turystycznej w Dobczycach 
 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Zarządcą kortów tenisowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą pod adresem Rynek 26,  

32-410   Dobczyce. 

2.  Korty tenisowe czynne są w godzinach od 8ºº do 21ºº.  

3. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne,     jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały postanowienia niniejszego 

regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.  

4. Korty tenisowe udostępniane są nieodpłatnie w miesiącu czerwcu 2020 roku. 

 

 

2. Rezerwacje kortów tenisowych 

 

5. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 731-479-197  

w godz. od 8:00 do 18:00, jedynie na bieżący tydzień, rozpoczynając od piątku poprzedzającego dany 

tydzień. 

 

6. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 5 godzin przed ustalonym terminem 

korzystania z kortów tenisowych.  

 

7. Zarządca uprawniony jest do użyczenia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi 

się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi 

obsługi o możliwym spóźnieniu. 

 

8. Zarządca legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność 

taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub 

okolicznościami, za które Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Zarządca zastrzega sobie 

prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych,  

a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.  

 

 

3. Zasady korzystania z kortów tenisowych 

 

9. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów tenisowych. 

10. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do: 

a) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu. 

b) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów 

porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu. 

c) Zachowania czystości i porządku. 

d) Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów 

sąsiednich. 

 

 



11. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się: 

 

a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu. 

b) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich 

substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu. 

c) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji 

odurzających i psychotropowych.  

d) Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków 

odurzających i psychotropowych. 

e) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.  

 

4. Szczególne zasady udostępniania kortów tenisowych  

w związku z epidemią SARS-CoV-2 

 

12. Obowiązuje limit 4 osób na korcie + trener (ew. obsługa, która będzie również weryfikować liczbę 

osób na korcie). 

13. Szatnie pozostają zamknięte, możliwe jest korzystanie z WC. Prosimy o przychodzenie na kort  

w strojach sportowych. 

14. Dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt jest obowiązkowa. Płyny będą dostępne na 

terenie obiektu. 

15. Zalecane jest zachowanie dystansu społecznego, regularna dezynfekcja rąk, niezmienianie stron kortu 

podczas gry, a także nie podawanie sobie rąk na koniec gry. 

 

5. Postanowienia dodatkowe 

 

16. Dzieci do lat 13 pozostają pod opieką osób dorosłych. 

 

17. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub  zniszczenie rzeczy  wniesionych 

na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników. 

 

18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę - zaistniałe w toku 

korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nie 

przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu 

przepisów. 

 

19. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone 

ich działaniem lub zaniechaniem. 

 

6. Postanowienia końcowe 

 

20. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie 

obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu. 

 

21. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą 

rozpatrywane i rozstrzygane przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 

 

22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 


