
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

PRZY UL. SPORTOWEJ W SZYDŁOWCU

§1

Korty tenisowe przy ulicy Sportowej w Szydłowcu są obiektem sportowo-rekreacyjnym będącym 
własnością  Gminy  Szydłowiec,  zarządzanym  przez  Szydłowieckie  Centrum  Kultury  –  Zamek
w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec.

§2

Z  obiektu  korzystać  mogą  szkoły,  organizacje  społeczne,  zakłady  pracy  i  osoby  prywatne
po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  zarządzającym  i  opłaceniu  wstępu  w  godzinach 
ogólnodostępnych.

§3

W czasie zajęć sportowych wstęp na obiekt mają tylko uczestnicy zajęć.

§4

Osoby  korzystające  z  obiektu  zobowiązane  są  do  posiadania  stroju  sportowego  i  obuwia
z  podeszwą  przystosowana  do  gry  na  korcie  z  trawy  sztucznej.  Obsługa  obiektu  ma  prawo
i obowiązek odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego.

§5

Osoby korzystające z kortów zobowiązane są do opuszczenia ich na 5 minut przed wyznaczoną 
godziną zakończenia zajęć, w celu umożliwienia przygotowania obiektu dla kolejnych graczy.

§6

Instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią zobowiązani są do przybycia 
na  10  minut  przed  planowaną  godziną  rozpoczęcia  zajęć  i  opuszczenia  obiektu  po  wyjściu 
ostatniego uczestnika zajęć.

§7

Wszyscy  korzystający  z  obiektu  i  sprzętu  zobowiązani  są  do  użytkowania  go  zgodnie
z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obiektu.

§8

Do obsługi wszystkich urządzeń służących do przygotowania kortów upoważnieni są wyłącznie 
pracownicy obiektu.

§9

Osoby,  które  zniszczą  lub  uszkodzą  wyposażenie  obiektu  zobowiązane  są  do  jego  naprawy
lub odkupienia. Za skody wyrządzone przez dzieci odpowiadają  opiekunowie grupy oraz rodzice.



§10

Na terenie  obiektu  obowiązuje  całkowity  zakaz  spożywania  napojów   alkoholowych  i  palenia 
tytoniu.

§11

Za korzystanie z kortów  pobierane są opłaty wg cennika.

§12

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy kierować do Dyrektora 
Szydłowieckiego Centrum Kultury -tel. 486 171 029 lub Naczelnika Wydziału Edukacji, Rozwoju
i Promocji Urzędu Miejskiego -tel. 486 171 300.

§13

Regulamin obowiązuje w okresie od 1 sierpnia 2007 roku.


