
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH 

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS W LUBLINIE PRZY 

UL. LANGIEWICZA 22 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Korty tenisowe Centrum Kultury Fizycznej UMCS, zwane dalej kortami, są

przeznaczone do zajęć: wychowania fizycznego, sportowo – rekreacyjnych, sportu

osób niepełnosprawnych i rozgrywek sportowych.

2. Korty są administrowane przez Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

3. Korty są powszechnie dostępne. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego

harmonogramu dostępnego w Recepcji.

4. Korty czynne są codziennie w godzinach 9:00 – 20:00 od wiosny do jesieni przy

odpowiednich warunkach atmosferycznych. Godziny otwarcia kortów mogą ulec

zmianie.

5. Z kortów mogą korzystać:

a) grupy studenckie UMCS w ramach zajęć wychowania fizycznego;

b) sekcje sportowe UMCS pod nadzorem trenera;

c) grupy zorganizowane;

d) osoby indywidualne wyłącznie pełnoletnie;

e) osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie

odpowiedzialność.

6. Osoby korzystające z kortów biorą odpowiedzialność za stan zdrowia pozwalający im

na czynny udział w zajęciach.

7. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z kortów

odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające.

II. REZERWACJE KORTÓW

1. Rezerwacji kortów można dokonać osobiście w kasie Centrum Kultury Fizycznej bądź

telefonicznie pod numerem 81 533 20 58.



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

terminem korzystania z kortów.

3. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.

4. Administrator uprawniony jest do wynajęcia 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.

5. Osoby nieregulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą

korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.

6. Administrator 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 Administrator nie

ponosi odpowiedzialności.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji

turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania

czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez

Administratora nie są pobierane opłaty.

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KORTÓW

1. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa cennik, który jest

integralną częścią niniejszego Regulaminu.

2. Opłatę należy uiścić w kasie CKF w całości przed wejściem na kort tenisowy.

Potwierdzenie wniesienia opłaty warunkuje korzystanie z kortu tenisowego.

3. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort,

efektywny czas gry, wyszczotkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze,

zejście z kortu.

4. Nie dopuszcza się możliwości przedłużania zajęć bez uprzedniej opłaty za kolejną

godzinę korzystania z kortów.

5. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych 

(uniemożliwiających grę) po wejściu na kort tenisowy:

a) Użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia opłaty za pełną godzinę, jeżeli

będzie korzystać z kortu przez co najmniej 30 minut; 

b) Administrator wyznaczy w porozumieniu z Użytkownikiem inny termin

korzystania z kortów w zakresie pełnej godziny, jeżeli korzystanie z kortu trwać 

będzie krócej niż 30 minut. 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW

1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów.



2. Użytkownicy kortów zobowiązani są do:

a) gry w odpowiednim stroju sportowym oraz w obuwiu o podeszwie przystosowanej  

dla kortu tenisowego o nawieżchni ziemnej z podeszwą wykończoną bieżnikiem 

w kształcie "jodełki" bez znacznych wgłębień na śródstopiu;

b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi kortów;

c) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich

przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie kortów;

d) zachowania czystości i porządku;

e) kulturalnego zachowania niezakłócającego gry osobom korzystającym z kortów

sąsiednich;

f) wyszczotkowania i zasiatkowania kortu po zakończeniu gry oraz polewania woda

w razie potrzeb.

3. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia kortów;

b) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów;

stosowania środków odurzających i używania źródeł ognia;

c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków;

substancji odurzających i psychotropowych;

d) wnoszenia broni i przedmiotów niebezpiecznych;

e) wprowadzania zwierząt.

III.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie

internetowej Centrum Kultury Fizycznej UMCS oraz umieszczenie na tablicy

informacyjnej na kortach.

2. Przebywanie na kortach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Skargi i wnioski należy kierować do Administratora Centrum Kultury Fizycznej

UMCS.

Lublin, dn……………………………. …………………………………… 


