
Zarządzenie Nr 3/2013
Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

z dnia 8 kwietnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Pakosławiu

§ 1.

Wprowadza się Regulamin korzystania z kortu tenisowego w Pakosławiu, stanowiący 
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 
Korzystanie z kortu tenisowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem wyżej 
wymienionego Regulaminu.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 3/2013 
Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Pakosławiu z dnia 8 kwietnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu
 korzystania z kortu tenisowego w Pakosławiu



REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO
W PAKOSŁAWIU

1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego w Pakosławiu.
2. Kort tenisowy jest obiektem sportowo-rekreacyjnym będącym w użytkowaniu Ośrodka 
    Kultury  i Rekreacji w Pakosławiu.
3. Kort tenisowy czynny jest w dni powszednie, soboty i niedziele w godzinach 
    funkcjonowania kompleksu boisk „Orlik 2012” w Pakosławiu.
4. Dzieci do lat 10 powinny korzystać z kortu pod opieką rodzica – opiekuna. 
5. Szkolne grupy zorganizowane (pod opieką nauczyciela) mogą korzystać z kortu w dni 
    powszednie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00 
6. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji kortu tenisowego u opiekunów kompleksu 
    boisk „Orlik 2012” w Pakosławiu, tel. ………………………
7. Nie ma rezerwacji telefonicznej w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.
8. Pierwszeństwo z korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji. 
9. Rezerwacja przepada 10 minut po określonej godzinie rezerwacji. 
10. Czas  korzystania z kortu tenisowego wynosi 90 minut łącznie z posprzątaniem po sobie 
    obiektu. 
11. W przypadku braku chętnych na kolejne godziny czas ten można wydłużyć. 
12. Przy większej ilości chętnych do gry, kort można zarezerwować jednorazowo 
      maksymalnie na 1 godzinę. 
13. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych 
      godzin.
14. Po zakończonej grze na korcie należy zostawić porządek. 
15. Na korcie obowiązuje obuwie sportowe. 
16. Korzystający z kortu tenisowego zobowiązani są do kulturalnego zachowania. 
17. Dopuszcza się wprowadzenie opłat za korzystanie z kortu zgodnie z obowiązującym 
      (aktualnym) cennikiem.
18. Zabrania się: 
      a) wykorzystywania kortu tenisowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
      b) niszczenia nawierzchni poprzez stosowanie niewłaściwego obuwia, 
      c) spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie kortu tenisowego,
      d) wnoszenia opakowań szklanych, 
      e) jazdy na rolkach, deskach, rowerach, itd. na terenie kortu tenisowego, 
      f) wprowadzania zwierząt na teren kortu tenisowego. 
19. Odpowiedzialność za szkody poczynione na terenie kortu tenisowego ponosi użytkownik.
20. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione na korcie przedmioty.
21. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy użytkownika kortu.
22. Osoby korzystające z kortu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
23. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu nie będą wpuszczane na teren kortu.
24. Do egzekwowania postanowień regulaminu oraz prowadzenia organizacyjnej 
       i porządkowej działalności upoważnieni są opiekunowie kompleksu boisk „Orlik 2012” 
       w Pakosławiu.



25. Wszelkie uwagi i skargi, a także zauważone braki oraz usterki należy zgłosić u opiekunów 

      lub w siedzibie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu (ul. Kolejowa 4 , 
      63-920 Pakosław, tel. 605 441 997). 

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Pakosławiu


