REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
Nakielskiego Towarzystwa Tenisowego „SOKÓŁ”
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Korty tenisowe przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią są obiektem sportowo-rekreacyjnym, stanowiącym własność
Gminy Nakło, zarządzanym przez NTT „Sokół”.
Korty czynne są codziennie w godz. 800 – 2000 w okresie od 1 maja do 30 września.
Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym, po uiszczeniu wymaganych opłat.
Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
NTT nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy
zagubione przez korzystających z kortów.
Z kortów tenisowych mogą korzystać:
członkowie NTT „Sokół” po opłaceniu wpisowego i bieżącej, miesięcznej składki członkowskiej, a także
uregulowaniu wszelkich innych zaległości;
dzieci i młodzież do lat 18, oraz studenci do lat 26, którym na wszystkie opłaty przysługuje 50% zniżki;
pozostali za opłaceniem jednorazowego biletu wstępu;
dzieci i młodzież do lat 18 - bezpłatnie w czasie wakacji letnich od poniedziałku do piątku w godz. 1100 -1400.
Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa cennik.
Rezerwacji kortu należy dokonywać osobiście w domku tenisowym lub telefonicznie u obsługi kortów. O rezygnacji
z rezerwacji należy powiadomić obsługę najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem pod groźbą utraty
możliwości kolejnych rezerwacji. (tel. 601-325-097).
Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli rezerwujący spóźni się 15 minut nie powiadamiając
o spóźnieniu obsługi.
NTT zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu złej pogody, rozgrywanych turniejów, organizacji
imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez
umieszczenie informacji w domku tenisowym oraz na stronie internetowej www.sokol.naklo.pl.
Po zakończeniu gry, grający są zobowiązani do przygotowania kortu w ramach wynajętego czasu gry.
Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.
Maksymalny czas jednorazowej rezerwacji wynosi 2 godziny.
Z uwagi na efektywność wykorzystania obiektu preferowane będą rezerwacje, których czas będzie się kończył
o godzinach parzystych.
W przypadku braku chętnych na kolejne godziny po zarezerwowanym czasie grę można wydłużyć, za zgodą obsługi
kortu, przy spełnieniu warunków uiszczenia stosownych opłat.
W ramach abonamentu miesięcznego członkowi NTT przysługują 2 dwugodzinne rezerwacje kortu w tygodniu1.
Członkowie korzystający z kortów w ramach abonamentu miesięcznego, przy braku innych chętnych, mogą dokonać
ponadplanowej rezerwacji jednakże nie wcześniej niż na dwa dni przed planowaną grą2.
Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym
użytkownikom.
Zabrania się:
wykorzystywania kortów niezgodnie z przeznaczeniem oraz bez zgody obsługi;
niszczenia nawierzchni poprzez stosowanie niewłaściwego obuwia, wprowadzanie rowerów, wózków itp.;
jednoczesnego korzystania z kortu przez więcej niż 4 osoby (za wyjątkiem wakacyjnej szkółki tenisa).
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
Turnieje tenisowe odbywają się zgodnie z odrębnymi regulaminami.
Skargi i wnioski należy składać w zeszycie korzystania z kortów znajdującym się u obsługi lub bezpośrednio
do Zarządu NTT „Sokół”.
Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU
/-/ ZARZĄD NTT "Sokół"
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Rezerwującym jest członek NTT, którego nazwisko i imię wpisane jest w zeszyt rezerwacji

2

Próba dokonania ponadplanowej rezerwacji z większym wyprzedzeniem może zostać zakwestionowana przez obsługę kortu.

