
 
REGULAMINKORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWEJ  

 

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

– hala) oraz korty przy ul. Sienkiewicza w parku (korty – park), są administrowane przez 

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. są czynne przez 7 dni w tygodniu w 

określonych godzinach wyznaczonych przez Prezesa TCSiR Sp. z o.o. podanych do 

wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie www.tcsir.pl  

2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu przez wszystkich użytkowników.  

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

pracownika siłowni/kortów, wykupieniu abonamentu lub zawarciu umowy najmu. 

4. 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. 

5. Przy zakupie abonamentów (zarezerwowanych stałych godzin) należy je opłacić do 25 

dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu abonamentu. 

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

opłaconej/zarezerwowanej godziny telefonicznie. Wykorzystanie odwołanej godziny 

musi nastąpić w okresie wykupionego abonamentu w uzgodnionym terminie z TCSiR 

Sp. z o.o. Odwołane godziny z ostatniego tygodnia okresu abonamentu muszą być 

wykorzystane w pierwszym tygodniu nowego okresu abonamentu. 

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

turniejów, organizacji imprez sportowych oraz konserwacji obiektu, o czym 

poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na 

stronie internetowej www.tcsir.pl. 

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

9. Osoby korzystające z kortów zobowiązane są do: 

a) korzystania z właściwego obuwia sportowego, 

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, 

c) utrzymania czystości i porządku na terenie kortu, 

d) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

TCSIR Sp. z o.o. odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu, 

10. Na kortach tenisowych obowiązuje zakaz: 

a) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji 

żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

kortów np.: rolki, deskorolki, motorowery, rowery itp., 

c) rozniecania ognia, zapalania wytworów pirotechnicznych, 

d) używania czapek, kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację 

osób, 

e) pisania na budynkach, urządzeniach, ich malowania lub oklejania, 

f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,  

g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zaśmiecania,  

h) przebywania na terenie kortu poza godzinami jego otwarcia, 

i) przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania słów 

wulgarnych, 

j) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych osób, 

k) fotografowania i filmowania bez zezwolenia Prezesa TCSiR Sp. z o.o., 

l) korzystania z obiektu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

http://www.tcsir.pl/
http://www.tcsir.pl/


11. W czasie zawodów/zajęć/treningów/meczy organizator jest zobowiązany do 

przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminu kortu oraz jest odpowiedzialny 

za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z obiektu. 

12.  Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach sportowych określają organizatorzy, 

z uwzględnieniem regulaminu kortów, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  

i przepisów przeciwpożarowych. 

13.  Za grupy trenujące na korcie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie lub 

instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich 

nieszczęśliwych wypadków. 

14.  Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu oraz 

znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób 

niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice. Sprawca szkody jest zobowiązany do jej 

pokrycia w pełnej wysokości. 

15. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub usterki należy niezwłocznie zgłosić pod 

numerem tel. 58 531-46-26 lub na adres info@tcsir.pl  

16. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu będzie skutkował 

niezwłocznym usunięciem użytkownika z kortu. 

17.  TCSiR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z kortu. 

18. Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i przepisów przeciwpożarowych. 

19. Na obiekcie prowadzony jest całodobowy monitoring wizyjny. 

20.  Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej oraz innych 

czynności zarobkowych na terenie TCSiR Sp. z o.o. bez zgody Prezesa. 

21. Kwestie sporne związane z korzystaniem z hali tenisowej lub odkrytych kortów 

rozstrzyga Prezes TCSiR Sp. z o. o.  
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