
REGULAMIN  

Miejskiego Kortu Tenisowego w Nowym Warpnie 

  

1. Kort tenisowy jest obiektem sportowym, właścicielem kortu jest Gmina Nowe Warpno. 

2. Kort tenisowy jest czynny w godzinach podanych w miejscu ogólnodostępnym na terenie obiektu oraz 

na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno a wszelkie zmiany godzin otwarcia będą 

podawane z odpowiednim wyprzedzeniem w ww. miejscach. 

3. Kort tenisowy ma charakter ogólnodostępny. 

4. Zarządzający ma prawo do zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub 

techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia 

użytkowników. 

5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kortu tenisowego pod opieką osoby dorosłej. 

6. Osoby korzystające z kortu tenisowego zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych kortu tenisowego. 

7. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z kortów w strojach sportowych, oraz obuwiu sportowym z 

podeszwą przeznaczoną do gry na kortach ziemnych (płaski bieżnik bez ostrych krawędzi). 

8. Osobom korzystającym z kortu tenisowego zabrania się: 

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu, 

 palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia, 

 wprowadzania zwierząt, 

 używania telefonów w czasie gry, 

 niszczenia sprzętu i urządzeń. 

9. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze kortu 

tenisowego. 

10. Za rzeczy pozostawione na terenie kortu tenisowego i przyległym obsługa kortu tenisowego nie ponosi 

odpowiedzialności. 

11. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń 

zostanie obciążona materialnie. 

12. W celu uzyskania pierwszej pomocy należy zgłosić się do pracownika obsługi kortu tenisowego. 

13. Osoby korzystające z kortu tenisowego ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. 

14. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z kortu tenisowego. 

15. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Gminy Nowe Warpno. 
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