
TCZEWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI Sp. z o.o. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH 

1. Korty tenisowe w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 28A (korty otwarte – basen, korty – hala) 

oraz korty przy ul. Sienkiewicza w parku (korty – park) administruje Tczewskie Centrum Sportu  

i Rekreacji Sp. z o.o.  

2. Korty czynne są przez wszystkie dni tygodnia w godzinach określonych przez Prezesa  

TCSiR z o.o., podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.tcsir.pl.  

3.  Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa cennik.  

4. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym po uiszczeniu opłaty  

u pracownika kortów, wykupieniu karnetu (abonament) lub zawarciu umowy najmu.  

5. Możliwa jest rezerwacja kortów telefoniczna, za pomocą strony www.tcsir.pl lub osobista.  

6. Odwołanie rezerwacji może nastąpić minimum 24 godziny przed terminem zarezerwowanej 

godziny najmu, po tym terminie za zarezerwowaną godzinę należy zapłacić zgodnie  

z obowiązującym cennikiem. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające grę.  

7. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut 

i nie powiadomi obsługi kortów o spóźnieniu.  

8. Przy zakupie abonamentów (zarezerwowanych stałe godziny) należy je opłacić do 15 dnia 

miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu abonamentu.  

9. Odwołanie godziny z abonamentu może nastąpić minimum 48 godziny przed terminem 

opłaconej/zarezerwowanej godziny (telefonicznie, za pomocą strony www.tcsir.pl lub pocztą 

elektroniczną przesłaną na adres: info@tcsir.pl). Wykorzystanie odwołanej godziny musi 

nastąpić w okresie wykupionego abonamentu w uzgodnionym terminie z TCSiR. Odwołane 

godziny z ostatniego tygodnia okresu abonamentu muszą być wykorzystane w pierwszym 

tygodniu nowego okresu abonamentu.  

10. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  rezerwacji z powodu rozgrywanych 

turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje  

z jednotygodniowym  wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej 

www.tcsir.pl.  

11. Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju  

i utrudniać gry innym użytkownikom.  

12. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

13. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie 

kortów.  

14.  Na kortach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania wulgaryzmów.  

15.  Na terenie kortów tenisowych zabrania się:  

a. jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.   

b.  fotografowania i filmowania bez zgody osoby fotografowanej lub filmowanej.  

16.  Na kortach prowadzony jest całodobowy monitoring wizyjny.  

17. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki  

na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.  

18. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Prezesa TCSiR Sp. z o.o. lub obsłudze obiektu.  

19.  Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.  


