REGULAMIN

KLUBU TENISOWEGO RAKIETĄ ZĄBKI
I.

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem Klubu tenisowego Rakietą Ząbki ("Klub") i kortów tenisowych jest !

Sportsbooking Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Graniczna 11D, 05-270 Marki.
2.
Korty tenisowe czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach 13.00 – 23.00 oraz w soboty
8.00-21.00 i niedzielę w godzinach 09.00 – 21.00. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w
okresach świątecznych, w dniach wolnych ustawowo od pracy, jak również z powodu organizacji turniejów
tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i
porządkowych. Aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Klubu będą zamieszczane na stronie
internetowej www.teniszabki.pl oraz na fanpage klubu na Facebooku.
3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Klubu tenisowego Rakietą Ząbki i kortów !
tenisowych oraz postępowania na ich terenie. Każdy, kto przebywa na terenie Klubu !
zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i postępowaniem zgodnie z !
jego postanowieniami. Wejście na teren Klubu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego !
regulaminu.
4.
Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowanie na ich terenie.
!
II. Rezerwacja kortów i opłaty:
5. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Właściciel Klubu tenisowego !
Rakietą Ząbki. Obowiązujący cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu i jest !
dostępny na stronie internetowej www.teniszabki.pl.
6. Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych należy uiścić w całości przed wejściem na kort !
tenisowy w recepcji Klubu. W przypadku wykupienia abonamentu i karnetu opłata pobierana !
jest z góry. Płatności mogą być dokonywane w recepcji klubu gotówką klub kartą.
7. Niewykorzystany abonament nie może być przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe oraz !
nie uzasadnia zwrotu uiszczonej opłaty.
8. W przypadku chęci otrzymania faktury należy powiadomić o tym przed realizacją transakcji !
podając pełne dane niezbędne do jej wystawienia.
9. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort tenisowy, !
efektywny czas gry, zejście z kortu tenisowego.
10. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonywać przez stronę www.teniszabki.pl jak!
również osobiście w recepcji Klubu lub pod numerem telefonu 570-093- !
090
11. Odwołanie rezerwacji jednorazowej, jak i godzin wykupionych w ramach abonamentu i !
karnetu powinno nastąpić osobiście w recepcji Klubu lub pod numerem telefonu 570-093- !
090 na podstawie sms'a lub rozmowy telefonicznej, jak również mailowo rezerwacje@teniszabki.pl
nie później niż na 3 godziny przed zarezerwowanym terminem.

12. W przypadku nieprawidłowego odwołania rezerwacji, osoba jej dokonująca jest zobowiązana !

do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość opłaty za korzystanie z kortu tenisowego, zaś !
w przypadku nieprawidłowego odwołania rezerwacji w ramach abonamentu i karnetu, !
rezerwacja taka przepada i nie może zostać wykorzystana w innym terminie.
13. Osoby korzystające z kortu tenisowego są zobowiązane do jego opuszczenia na 3 minuty !
przed upływem czasu rezerwacji. Zajęcie kortu tenisowego na czas dłuższy niż objęty !
rezerwacją skutkuje obciążeniem opłatą za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z kortu !
tenisowego.
14. W przypadku nieprawidłowego odwołania rezerwacji jednorazowej i nieuiszczenia opłaty lub !
nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, Klub ma prawo do odmowy kolejnej !
rezerwacji kortu tenisowego. Klub Rakietą Ząbki zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu !
w okresach świątecznych, w dniach wolnych ustawowo od pracy jak również z powodu !
organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych a także w razie konieczności !
wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

III. Zasady korzystania z kortów tenisowych:
15.
Każda osoba przebywająca na terenie Klubu tenisowego Rakietą Ząbki zobowiązana jest do:
• przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego, kultury i dobrego wychowania;
• korzystania z kortów tenisowych, urządzeń sportowo - rekreacyjnych i pomieszczeń !
sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem;
• powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z kortów !
tenisowych innym użytkownikom;
• noszenia odpowiedniego stroju treningowego, w tym ID. in. czystego obuwia o jasnej
• podeszwie, bez bieżnika, podczas korzystania z kortów tenisowych;
• stosowania się do poleceń i uwag pracowników Klubu.
16. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:
· wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
· wnoszenia lub zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających lub
psychotropowych;
· przebywania osób po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających lub !
psychotropowych;
· wprowadzania zwierząt.
17. Pracownicy Klubu mają prawo do odmowy wpuszczenia na teren Klubu lub poproszenie o jego
opuszczenie osób, które nie stosują się do niniejszego Regulaminu lub mogą zagrażać bezpieczeństwu lub
porządkowi na terenie Klubu.
18. Zabrania się samodzielnego otwierania szaf sterujących oświetleniem i ogrzewaniem.
Załączanie oświetlenia i ogrzewanie należy do obowiązków pracowników Klubu.
19. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu (w szczególności w szatniach i na terenie kortów !
tenisowych), Klub nie ponosi odpowiedzialności.
20. Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia wyposażenia, wadliwe działania oświetlenia lub !
ogrzewania, należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikom Klubu.
IV. Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności:
21. Osoba korzystająca z Klubu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub !
pogorszenie stanu mienia Klubu, w tym urządzeń, wyposażenia lub sprzętu.
22. Osoba przebywająca na terenie Klubu akceptuje i przyjmuje do wiadomości, iż korzysta z !
kortów tenisowych oraz urządzeń i wyposażenia Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko. !
Właściciel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach lub !
mieniu, które mogą zdarzyć się na terenie Klubu, w tym za szkody powstałe w wyniku uprawiania sportu lub
korzystania z kortów tenisowych, urządzeń lub wyposażenia Klubu !

przez użytkowników, a także szkody spowodowane przez osobę przebywającą na terenie !
Klubu innej osobie. Osoba przebywająca na terenie Klubu akceptując niniejszy Regulamin !
zrzeka się wszystkich roszczeń wobec Właściciela Klubu z tego tytułu.
23. Właściciel Klubu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez !
osobę przebywającą na terenie Klubu w wyniku nie stosowania się do niniejszego !
Regulaminu.
V. Postanowienia końcowe:
24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy !
powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
25. Wszelka korespondencja może być kierowana do Klubu na piśmie na adres ul. Juliusza !
Słowackiego 21,05-091 Ząbki lub za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: !
rezerwacje@teniszabki.pl
26. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn obejmujących: uchylenie, !
zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez !
odpowiednie władze mające zastosowanie do właściciela Klubu lub wpływające na jego !
działalność, wprowadzenia zmian organizacyjnych, logistycznych lub technicznych !
dotyczących funkcjonowania Klubu, zmianę zakresu świadczonych przez Klub usług lub !
sposobu ich świadczenia.
27. Powiadomienie o każdej zmianie Regulaminu będzie zamieszczone na stronie internetowej Klubu:
www.teniszabki.pl oraz w recepcji Klubu. Dalsze korzystanie z Klubu jest równoznaczne z akceptacją
nowej treści Regulaminu.

