REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH
Na terenie klubu obowiązuje kodeks etyki tenisowej oraz poniższy regulamin.

1. Z kortów można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Managerem Elite Sport
Club.
2. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego
sportu korzystają z kortów na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi w związku z tym
odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanego nadmiernymi
obciążeniami w trakcie ćwiczeń, chyba że szkoda została spowodowana z winy Klubu, jego
pracowników lub osób z pomocą, których Klub świadczy usługi i za które ponosi
odpowiedzialność. Jeżeli z kortów tenisowych korzystają ( samodzielnie lub pod opieką
dorosłych ) dzieci, które ze względów zdrowotnych nie powinny grać w tenisa, Elite Sport
Club zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody u
dziecka, a gra odbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów
prawnych dziecka.
3. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania obuwia tenisowego z
podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych (gładki bieżnik, bez ostrych kantów).
4. W czasie zajęć sportowych wstęp na kort mają jedynie uczestnicy zajęć wraz z
opiekunami oraz osoby towarzyszące za zgodą uczestników zajęć.
5. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z
przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu lub
trenera.
6. Po skończeniu gry użytkownicy zobowiązani są do zasiatkowania swojego kortu. Po
skończeniu siatkowania kortu, sprzęt należy odłożyć w miejsce wydzielone do ich
składowania.
7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków
odurzających, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt domowych. Obowiązuje też
bezwzględny zakaz wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
8. Obsługa kortów lub trener mają prawo odmówić wstępu na korty osobom bez
odpowiedniego obuwia i stroju sportowego.

9. Obsługa kortów lub trener mają prawo zwrócić uwagę na niestosowne zachowanie się
uczestników zajęć, jak również osób towarzyszących, oraz zastosować wobec nich
odpowiednie sankcje wraz z odmówieniem dalszej gry oraz usunięciem z obiektu
sportowego, ewentualnie zabronić wstępu na teren obiektu.

10. Osoby, które z własnej winy umyślnej zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu
sportowego, zobowiązane są do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez jego naprawę,
odkupienie lub zwrot równowartości uszkodzonego wyposażenia. Za szkody wyrządzone
przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekuni.
11. Opłatę za użytkowanie kortów i zajęcia treningowe należy uiszczać wg aktualnego
cennika obowiązującego w Elite Sport Club, przed rozpoczęciem gry.
12. Rzeczy osobiste Członków Klubu, z wyłączeniem rzeczy wartościowych, powinny być
przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez klub. Klub nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu pozostawione przez nich poza
udostępnionymi szafkami oraz za szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności poniesione
wskutek ich kradzieży, zniszczenia lub innego działania osób trzecich za które Klub nie
ponosi odpowiedzialności.
13. Rzeczy wartościowe należy bezwzględnie złożyć do depozytu znajdującego się w
recepcji klubu. Pozostawienie ich w innym miejscu, w tym również w szafkach, o których
mowa w pkt 12, zwalnia Klub od odpowiedzialności.
14. W razie niezastosowania się przez uczestnika zajęć do zapisów pkt 12 i 13, Elite Sport
Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach tenisowych, w
szczególności za ich zniszczenie lub kradzież.
15. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, ewentualne skargi,
należy składać do Managera obiektu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Elite Sport Club Agnieszka i Albert
Kuleszo z siedzibą w 72-006 Mierzyn ; ul. Spółdzielców 8k
2. Celem przetwarzania Państwa danych jest kwalifikacja jako uczestnika wypoczynku i informacje
konieczne związane z tym procesem.
3. Korzystając z naszych usług wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez firmę Elite Sport Club Agnieszka i Albert z siedzibą w 72-006 Mierzyn ; ul. Spółdzielców 8k
Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych poprawiania oraz skasowania - jednocześnie
informujemy że dane mogą być niezbędne do prawidłowej kwalifikacji uczestnika wypoczynku
oraz procesów z tym związanych.
.........................................
(data)

...................................................................................................
(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika)

