REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO KORTU
TENISOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 1 W POZNANIU
Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem obiektu sportowego jest Miasto Poznań Młodzieżowy Dom
Kultury nr 1 w Poznaniu.
2. Właściciel zapewnia obsługę kortu tenisowego, w tym dba o stan techniczny
nawierzchni i urządzeń.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z ogólnodostępnego kortu
tenisowego oraz postępowania na jego terenie.
4. Każdy, kto przebywa na terenie ogólnodostępnego kortu tenisowego,
zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i
postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
5. Obiekt jest nieoświetlony.
6. Ogólnodostępny kort tenisowy czynny jest do zmroku.
7. Korzystający z ogólnodostępnego kortu tenisowego poprzez jego
użytkowanie deklaruje, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Właściciel kortów
nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
8. Obiekt jest monitorowany.
Zasady korzystania z ogólnodostępnego kortu tenisowego:
9. Korzystanie z kortu jest bezpłatne.
10. Korzystający, w tym grupy korzystających zmieniają się o pełnej
godzinie.
11. W przypadku kilku oczekujących, pierwszeństwo wejścia na kort mają
osoby, które jeszcze w danym dniu nie korzystały z kortu.
12. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
1) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o
rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
2) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych właściciela oraz
pracowników obsługujących kort tenisowy;
3) zachowania czystości i porządku;

4) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortu tenisowego w ramach
uczestnictwa w zajęciach MDK 1;
5) bezzwłocznego poinformowania pracowników obsługi o wszelkich
usterkach, uszkodzeniach lub innych nieprawidłowościach, w tym
uniemożliwiania korzystania z kortu na zasadzie określonej w ust. 10 11.
13. Użytkownikom kortów zabrania się:
1) ograniczania dostępności kortu dla innych osób tj. korzystania z kortu z
naruszeniem zasad, o których mowa w ust. 10 – 11;
2) niszczenia sprzętu, przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia
obiektu;
3) wnoszenia i spożywania na kortów otwartych napojów alkoholowych
oraz palenia tytoniu;
4) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i
psychotropowych;
5) przebywanie na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu,
narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
6) przebywania na kortach ze zwierzętami;
7) używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za
obelżywe.
Postanowienia końcowe:
14. Dzieci mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub
zniszczenie rzeczy wniesionej na kort tenisowy MDK 1 przez
użytkowników.
16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące
szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortu
tenisowego MDK1, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem
postanowień niniejszego regulaminu.
17. Użytkownicy kortu tenisowego MDK1 odpowiadają na zasadach ogólnych
za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
18. Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu powoduje usunięcie
użytkownika z obiektu.

