
 

REGULAMIN KORTU TENISOWEGO 

 

1. Kort tenisowy jest obiektem Hotelu Szczawnica Park Resort & Spa ****. 

2. Przed dokonaniem rezerwacji kortu lub skorzystaniem z kortu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

Osoby dokonujące rezerwacji oraz użytkownicy kortu tenisowego zobowiązani są do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Kort czynny jest codzienne od godziny 8.00 do 22.00. 

4. W trakcie korzystania z kortu należy kierować się szeroko pojętą kulturą i etyką tenisową. 

5. Podczas przebywania na obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a. spożywania alkoholu, 

b. przebywania osób nietrzeźwych, 

c. palenia tytoniu, 

d. używania wulgarnych słów, 

e. wprowadzania zwierząt. 

6. Z kortu mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do wysiłku fizycznego. 

W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza. 

7. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania obuwia tenisowego z podeszwą przystosowaną do 

gry na kortach ziemnych (gładki bieżnik, bez ostrych kantów). 

8. Kortowy jest to osoba działająca w imieniu Hotelu Szczawnica Park Resort & Spa ****, która jest odpowiedzialna 

za egzekwowanie przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

9. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 50 minut gry i 10 minut na siatkowanie kortu. Tak przygotowany kort 

należy przekazać następnym użytkownikom o pełnej godzinie. 

10. Godzina techniczna jest to czas w którym kort jest nieczynny, w celu przeprowadzenia czynności 

konserwacyjnych. Użytkownicy są informowani o wyznaczeniu godziny technicznej przed skorzystaniem z kortu. 

11. Rezerwacje kortu przyjmowane są telefonicznie pod numerem +48 18 540 59 69, bądź bezpośrednio w Recepcji 

Hotelu. 

12. W przypadku rezerwacji telefonicznej, Hotel uprawniony jest do przesłania osobie dokonującej rezerwacji treści 

Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany przez tę osobę. 

13. Opłatę za skorzystanie z kortu należy uiścić przed rozpoczęciem gry. W przypadku, gdy na korcie pojawią się 

inne osoby zainteresowane skorzystaniem z kortu, a opłata za skorzystanie z kortu nie została uiszczona w 

Recepcji Hotelu, rezerwacja przepada. 

14. Przed wejściem na kort dowód wpłaty lub karnet należy każdorazowo okazać Kortowemu. 

15. Kortowy nie jest uprawniony do pobierania opłaty za kort. 

16. Osoba posiadająca rezerwację, która zrezygnuje z chęci skorzystania z kortu, jest zobowiązana zgłosić najpóźniej 

na 24 godziny przed rozpoczęciem gry rezygnację z kortu w Recepcji Hotelu Szczawnica Park Resort & Spa **** 

lub telefonicznie na numer +48 18 540 59 69. W przypadku braku odwołania rezerwacji i nieskorzystania z kortu, 

Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania od osoby dokonującej rezerwacji opłaty w wysokości 80% wartości 

wypożyczenia kortu. 

17. Opóźnienie korzystania z kortu będące wynikiem opóźnionego przybycia przez Klienta nie zwalnia go z 

obowiązku dokonania płatności za cały czas rezerwacji kortu. 

18. Niedostosowanie się do wymogów korzystania z kortu określonych w niniejszym Regulaminie uprawnia Hotel, w 

tym Kortowego, do odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu. 

19. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, piłki) 

zobowiązane będą do naprawienia szkody Hotelu zgodnie z przepisami prawa. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Hotelu 

oraz przepisy polskiego prawa. 

21. Reklamacje należy składać zgodnie z postanowieniami Regulaminu Hotelu. 

22. Regulamin dostępny jest przy korcie tenisowym oraz w Recepcji Hotelu. 


