REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I KORTU w
ELITE SPORT CLUB

1.Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem
regulaminu klubu.2.Obiekt jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od
8:00 do 24:00.
3.W trakcie półkolonii letnich i zimowych, obiekt dostępny jest do wynajęcia w
tygodniu po godzinie 17:00 i w weekendy od 8:00 do 24:00.
4.Na obiekcie można grać w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz
w tenis ziemny.5.Osoba wynajmująca obiekt ma obowiązek zgłosić się przed
rozpoczęciem gry w recepcji klubu i zapłacić za zarezerwowany czas. Według
obowiązującego cennika.
6.Pojedyncze rezerwacje można składać telefonicznie na numer 531010101 lub
osobiście w recepcji klubu, natomiast stałe korzystanie w okresach
długoterminowych odbywa się na podstawie umowy.7.Warunkiem korzystania z
obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia ( na płaskiej podeszwie lub
przystosowanego do gry na sztucznej trawie ).8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem zabrania się:używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz „lanek”wchodzenia na boisko w butach na wysokim obcasie
- wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodnego z przeznaczeniem boiska
( np. rower, deskorolka, rolki, wózki etc )

- niszczenia płyty boiska oraz urządzeń do niego należących- wchodzenia na
ogrodzenie oraz urządzenia sportowe
-wieszanie się na obręczy do koszykówki oraz bramce
- palenia papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy -

zaśmiecania boiska
- przeszkadzania w prowadzonych zajęciach
- korzystania z boiska bez zgody pracownika klubu
- niszczenie zieleni wokół obiektu
-wprowadzania zwierząt
9. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z
boiska podejmuje pracownik klubu, który na podstawie złamania w/w regulaminu
może:- nakazać zmianę obuwia sportowego- zwrócić uwagą na niewłaściwe z
regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boiska bez zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty
- rozwiązanie umowy
10.Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność ponosi osoba wynajmująca
boisko. W jej zakresie obowiązków jest przypilnowanie aby uczestnicy przestrzegali
regulaminu korzystania z boiska, a także sprawdzenie przed zajęciami ewentualnych
zagrożeń bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być zgłaszane w recepcji klubu
przed rozpoczęciem gry. Nie zgłoszenie uszkodzeń jednoznaczne będzie z
obciążeniem za naprawę wynajmującego.11.Korzystanie z boiska jest odpłatne,
zgodne z obowiązującym cennikiem dostępnym w klubie i na stronie internetowej
klubu.
12. Każda rezerwacja musi byś zgłoszona do klubu, wraz z określeniem dyscypliny
jaką wynajmujący zamierza uprawiać ( przygotowanie siatek, słupków i bramek leży
po stronie klubu ).
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych klub nie ponosi
odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z obiektu.

