Załącznik do
Zarządzenia Nr 04/04/2016
Dyrektora CSTiR w Strzyżowie
z dnia 1 kwietnia 2016

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Regulamin korzystania z kortów tenisowych w Regionalnym Integracyjnym Parku Sportu
i Rekreacji w Strzyżowie
1. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu (CSTiR) w Strzyżowie ul. Polna 1.
2. Korty tenisowe czynne są codziennie od kwietnia do października.
3. Korty są nieczynne w przypadku opadów atmosferycznych oraz zalegania śniegu lub wody na
powierzchni kortów, lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.
4. Obsługa Parku – osoba działająca w imieniu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
5. Przyjmuje się, iż z chwilą zakupu biletu / karnetu każdy Użytkownik (odwiedzający) akceptuje
postanowienia Regulaminu oraz wszelkie pozostałe zarządzenia związane z użytkowaniem obiektu.
6. Użytkownik kortów tenisowych jest zobowiązany wykupić przed rozpoczęciem gry
jednorazowy bilet wstępu zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Strzyżowa cennikiem usług
Ośrodka Sportu w Strzyżowie. Jednostką rozliczeniową jest każde 60 min. rozpoczynające się o pełnej
godzinie zegarowej. Rezerwacji kortu można dokonywać u Obsługi Parku osobiście lub telefonicznie pod
numerem 609 507 874. Faktury za użytkowanie kortów tenisowych wystawia Kasa Parku Wodnego.
7. Tylko ci Użytkownicy, którzy posiadają karnety miesięczne lub całosezonowe zakupione w Kasie
Parku Wodnego mają możliwość stałej rezerwacji kortów w wybrane dni i godziny w okresie
wskazanym w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
8. Niewykorzystanie stałej rezerwacji z powodów niezależnych od właściciela karnetu pozwala na wybór
innego, wolego terminu i wejście na podstawie karnetu miesięcznego ważnego 30 dni lub karnetu
całosezonowego w okresie jego ważności. Obsługa Parku jest uprawniona do zmiany terminu rezerwacji
i do prowadzenia uzgodnień w tym paragrafie.
9. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych godzin.
Rezygnację z rezerwacji, należy niezwłocznie zgłosić do Obsługi Parku. Potwierdzeniem rezerwacji jest
stawienie się co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem gry do Obsługi Parku. W przypadku nieobecności
kort zostanie zwolniony i wynajęty innej osobie oczekującej na wejście. Osoba oczekująca zostanie
wpuszczona na kort o pełnej godzinie.
Posiadaczy karnetów miesięcznych lub całosezonowych obowiązuje zasada, iż w przypadku nie
powiadomienia o rezygnacji z rezerwacji, lub powiadomienia w okresie krótszym niż 10 minut przed
rozpoczęciem gry, opłata za zarezerwowany kort zostanie pobrana z karnetu.
10. Każde przekroczenie zarezerwowanego czasu gry skutkuje pobraniem równowartości opłaty za
kolejną godzinę gry.
11. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na pozostałych
kortach. Zniszczony sprzęt sportowy wypożyczony z CSTiR wynajmujący jest zobowiązany odkupić na
swój koszt. Użytkowników na korcie obowiązuje obuwie i strój sportowy.
12. Imprezy tenisowe organizowane na kortach przez inne podmioty niż Centrum Sportu Turystyki
i Rekreacji w Strzyżowie oraz wszelka działalność usługowa, handlowa, gastronomiczna, artystyczna
odbywają się w oparciu o odrębne umowy zawierane z Administratorem.
14. Korzystający z kortu ponosi wszelką odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na mieniu
podczas jego użytkowania.
16. Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego
terenie. Użytkownicy (odwiedzający) wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu, ale
również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, np.
zgodności zachowania z niniejszym regulaminem itp.

16. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu oraz palenia papierosów.
17. Zabrania się wnoszenia, i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych , napojów alkoholowych, środków odurzających
lub psychotropowych.
18. Ośrodek Sportu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie
obiektu, a także za rzeczy zagubione (pozostawione) przez korzystających z kortów.
19. Wszelkie uwagi, wypadki i zdarzenia nie objęte niniejszym Regulaminem należy zgłaszać Obsłudze
Parku.
20. Tekst niniejszego regulaminu zamieszczony jest na stronie www.cstr.pl.
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