Regulamin Obiektu Tenisowo-Rekreacyjnego Family Garden w Dołujach.
1. Osoby chcące korzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są zapoznać się z
regulaminem przed wejściem na jego teren.
2. Z obiektu i sprzętu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą osoby prywatne, szkoły,
organizacje społeczne, zakłady pracy po uprzednim uzgodnieniu terminu i opłaceniu
wstępu według aktualnego cennika.
3. Osoby korzystające z obiektu powinny przestrzegać zasad etyki dobrego wychowania, jak
również zasad etyki gry w tenisa.
4. Uczestnicy korzystający z obiektu zobowiązani są do dbałości o kort i wszystkie urządzenia
znajdujące się na terenie Family Garden.
5. Każda osoba znajdująca się na obiekcie zobowiązana jest do zachowania porządku i
niezaśmiecania terenu, umieszczania odpadów komunalnych w przeznaczonych na ten cel
pojemnikach.
6. Materialną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia i zgubienie elementów
wyposażenia obiektu ponosi użytkownik.
7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i sprzęt pozostawiony na jego
terenie.
8. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa także
bezpieczeństwa innych użytkowników.
9. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego i obuwia z
podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych.
10. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i
stroju sportowego.
11. Korzystający z kortów ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie urazy i kontuzje
powstałe w trakcie trwania zajęć nie wynikające z zaniedbań właściciela obiektu.
12. Minimalny czas wynajmu kortów wynosi 1 godzinę (60 minut), następnie jest naliczany czas
co pół godziny (30 minut).
13. Osoby które dokonały rezerwacji, mogą ją odwołać telefonicznie lub przez sms nie później
niż 24 godziny przed grą, w przeciwnym razie ponoszą pełne koszty wynajęcia kortu.
14. Osoby lub zakłady pracy, które zarezerwowały obiekt tenisowy na kilka godzin lub cały
dzień, powinny odwołać rezerwację nie później niż 5 dni przed terminem, w przeciwnym
razie ponoszą pełne koszty wynajęcia obiektu.
15. Bezpośrednio na kortach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i
wprowadzania zwierząt.
16. Każdy użytkownik kortu jest zobowiązany na 5 minut przed wyznaczoną godziną
zakończenia gry o zasiatkowanie nawierzchni i umożliwienie przygotowania obiektu dla
kolejnych graczy.
17. Ze względu na bezpieczeństwo, osoby niepełnoletnie przybywają i opuszczają zajęcia pod
opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).
18. Teren ośrodka Family Garden jest monitorowany i ubezpieczony, dla zapewnienia jeszcze
większego bezpieczeństwa szczególnie osobom niepełnoletnim.

