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REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH ,,TenisLand” 

Podmiot Zarządzający kortami: Tenis Ski Max Marcin Korczyk, ul. Budryka 1, 43-600 Jaworzno

Osoby Zarządzające: Marcin Korczyk 

Rezerwacja kortu i pytania: 
tel. Marcin +48507588974    

e-mail: kontakt@tenisland.pl 

www.tenisland.pl 

1) Dostępność kortów - 7 dni w tygodniu w godzinach 600 – 2200 (lub dłużej po uzgodnieniu z Osobami
Zarządzającymi)

2) Dokładne daty rozpoczęcia sezonu będą zależały od warunków atmosferycznych.
3) Godziny otwarcia kortów uzależnione są od rezerwacji i zajęć prowadzonych przez Szkołe Tenisa TenisLand. Przed

przybyciem na korty konieczne jest kontakt telefoniczny z Osobami Zarządzającymi w celu udostepnienia klucza.
4) W przypadku stałych klientów możliwe jest udostępnienie kortu bez obecności osób zarządzających po

uprzednim dokonaniu rezerwacji.
5) Rezerwacja kortów odbywa się w trybie.

a) REZERWACJI STAŁEJ - wykupienie abonamentu (maksymalnie 4 godziny w tygodniu dla jednej osoby).
b) REZERWACJI JEDNORAZOWEJ – telefonicznie, online na stronie internetowej www.tenisland.pl lub

osobiście.
6) Rezerwacji stałej dokonuje się na określony dzień tygodnia i godzinę z góry na cały sezon bez względu na warunki

atmosferyczne. W przypadku rezerwacji stałej nie przysługuje zwrot kosztów za nie wykorzystane godziny.
Istnieje możliwość zmiany dnia i godziny rezerwacji stałej po uzgodnieniu z Zarządzającym.

7) Osoby posiadające rezerwację stałą mogą rezerwować jednorazowo dodatkowe godziny gry w cenie rezerwacji
stałej, pod warunkiem osobistego udziału w grze.

8) W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach rezerwacji stałej z powodu awarii technicznych, braku
zasilania w energię elektryczną Najemcy przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną godzinę.

9) W przypadku organizowania na terenie kortów imprez zamkniętych, osoby posiadające wykupiony abonament
zostaną o tym poinformowane z co najmniej 2–dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje im zwrot
pieniędzy za utracone godziny.

10) Posiadacze karnetów zobowiązani są do dokonywania każdorazowo rezerwacji w trybie rezerwacji jednorazowej
(karnet to nie stała rezerwacja na dany dzień i godzinę).

11) Karnety ważne są w miesiącu na jaki zostały zakupione.
12) Rezerwacje złożone na godziny w przedziale od 6:00 do 12:00 można odwołać najpóźniej do godziny 22:00 w

dniu poprzedzającym.
13) Rezerwacje złożone na godziny w przedziale od 12:00-22:00 można odwołać najpóźniej 4 godziny przed

rozpoczęciem gry. Nie odwołana rezerwacja kortów traktowana jest jako wykorzystana.
14) Opłaty za korty wnosi się na miejscu u osób zarządzających wymienionych w regulaminie.
15) Opłat za rezerwacje stałe oraz za karnety dokonuje się z góry u osób zarządzających wymienionych

w regulaminie.
16) W przypadku dokonania rezerwacji i jej nie wykorzystania bez wcześniejszego odwołania zgodnie z regulaminem

Podmiot Zarządzający ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji lub żądać opłaty z góry za rezerwację.
17) W ramach wynajętej godziny na korcie mogą grać maksymalnie 4 osoby. W przypadku użytkowania kortu przez

więcej niż 4 osoby naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 25% ceny wynajmu za każdą dodatkową osobę.
18) Na kortach obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć i szkoleń tenisowych bez uzgodnienia z Podmiotem

Zarządzającym obiektem.
19) Numer kortu na którym Najemca będzie grał zostanie podany przez Osobę Zarządzającą pełniącą dyżur na

obiekcie.

http://www.tenisland.pl/
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20) Aby nie przeszkadzać innym osobom grającym, Najemca ma prawo wejścia na kort nie wcześniej niż 5 minut
przed godziną rozpoczęcia gry, a aktualnie grający zobowiązany jest w tym czasie zakończyć grę oraz przygotować
kort dla kolejnych osób poprzez dokładne wyszczotkowanie kortu.

21) Po zakończonej grze i wyszczotkowaniu Najemca opuszcza kort maksymalnie 5 minut po upływie czasu
wynajęcia.

22) Najemcom, którzy nie opuszczą kortu w wyznaczonym czasie będą naliczane dodatkowe opłaty proporcjonalnie
do czasu przedłużenia gry i ceny jednostkowej wynajmu kortu

23) Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów, dbałość o powierzone
wyposażenie, sposób korzystania z szatni, toalety zgodnie z ich przeznaczeniem i ogólnymi zasadami kultury i
dobrego wychowania.

24) Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia wyposażenia, wadliwe działanie oświetlenia lub ogrzewania itp. należy
zgłaszać do osoby pełniącej dyżur w recepcji.

25) Na korcie mogą przebywać tylko osoby grające, w obuwiu z płaską podeszwą przeznaczonym do gry w tenisa na
kortach ziemnych.
UWAGA : Osoby w obuwiu  nieodpowiednim do kortów ziemnych nie będą wpuszczone na korty.

26) Wejście na korty odbywa się tylko po uprzednim zgłoszeniu u Osoby Zarządzającej.
27) Zabrania się Najemcom do samodzielnego otwierania szaf sterujących oświetleniem, załączanie oświetlenia i

ogrzewania należy do obowiązków obsługi kortów.
28) Najemca zobowiązani są do zachowania szczególnego bezpieczeństwa i ostrożności podczas gry ze względu na

elementy wyposażenia, ogrodzenia, słupów oświetleniowych znajdujących się na terenie kortów.
29) Miejsca na parkingu wewnętrznym kortów zarezerwowane są dla osób wynajmujących korty i ich

współpartnerów.
30) Osoby towarzyszące mogą wejść na kort po uprzednim zgłoszeniu osobie zarządzającej i zmianie obuwia na

odpowiednie dla kortów ziemnych.
31) Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania posiłków (nie dotyczy przekąsek regeneracyjnych),
b) spożywania alkoholu,
c) przebywania osób nietrzeźwych,
d) palenia tytoniu,
e) używania wulgarnych słów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) jazdy rowerem,
h) zaśmiecania kortów oraz niszczenia nawierzchni kortów,
i) zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.

32) Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom osób
zarządzających.

33) Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, piłki,
maszyny tenisowe) zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub  zakupienia nowego sprzętu jeżeli
naprawa nie będzie możliwa.

34) Podmiot Zarządzający oraz Osoby Zarządzające kortami nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
na kortach.

35) Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych, Jeżeli rezerwacja
była wcześniej opłacona Zarządzający dokona zwrotu dokonanej opłaty.

36) Osoby korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i cennikiem oraz do
przestrzegania postanowień w nich zawartych.

37) Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu opłaty za bilet.
38) Osoby korzystające z kortów są świadome stanu swojego zdrowia i ryzyka związanego z uprawianiem sportu.

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i problemy zdrowotne osób korzystających z
kortów.

39) Na kortach gra z kosza dozwolona jest po uzyskaniu zgody właścicieli klubu tenisowego.
40) Regulamin obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2014.


