REGULAMIN ODKRYTYCH KORTÓW TENISOWYCH
NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO
IM. BERNARDA SZYMAŃSKIEGO W PŁOCKU
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z dwóch odkrytych kortów tenisowych znajdujących się na
terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a) Administrator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Placu Celebry
Papieskiej 1.
b) Użytkownik - osoba korzystająca z odkrytych kortów tenisowych na terenie Stadionu Miejskiego im.
Bernarda Szymańskiego w Płocku.
c) Jednostka rezerwacyjna - podstawowa jednostka rezerwacji, dotycząca jednego kortu, liczona od pełnej
godziny i obejmująca: 50 minut gry na korcie odkrytym + 10 minut na uprzątniecie i wyrównanie kortu matą
lub szczotką.
3. Użytkownik przebywający na terenie kortów, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu. Osoby niestosujące się do jego postanowień, tracą prawo do korzystania z kortów.
4. Dwa odkryte korty tenisowe, oznaczone numerami 1 i 2, czynne są 7 dni w tygodniu, od godziny 7:00 do
zmierzchu. W przypadku pogody uniemożliwiającej korzystanie z kortów (deszcz, zbyt mokra nawierzchnia)
korty są nieczynne.
5. W okresie jesienno-zimowym, korty odkryte są nieczynne.
6. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje obsługa kortów (np. kort zbyt miękki, po deszczu).
7. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) natychmiastowego wyrównania uszkodzeń nawierzchni kortu powstałych podczas gry;
b) zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;
c) zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób;
d) używania obuwia sportowego i stroju odpowiedniego do gry w tenisa;
e) stosowania się do poleceń pracowników obsługi obiektu;
f) wyrównania kortu matą po skończonej grze.
8. Na terenie odkrytych kortów tenisowych zabrania się:
a) gry na zbyt mokrej lub zbyt suchej nawierzchni;
b) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
c) używania środków odurzających, w tym palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
d) wprowadzania zwierząt;
e) wykorzystywania kortu i jego wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem;
f) zaśmiecania terenu.
II. OPŁATY
1. Zapłata za usługi pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Opłata za korzystanie z kortów pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
3. Opłatę należy uiścić w Biurze Obsługi Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego.
4. Obowiązuje zakaz wstępu na kort, bez dokonania płatności w Biurze Obsługi.
III. ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI
1. Rezerwacji kortu można dokonać:
a) on-line, poprzez system rezerwacji, dostępny na stronie internetowej: www.mosirplock.pl;

b) telefonicznie, pod numerem: 24 267 50 40;
c) osobiście w Biurze Obsługi Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku.
Rezerwacja jest przyjęta po zatwierdzeniu przez obsługę obiektu lub system rezerwacji - w przypadku
rezerwacji on-line.
2. Użytkownik może zarezerwować korty z wyprzedzeniem nie większym niż 30 dni.
3. Przyjmowane rezerwacje, liczone są od pełnych godzin zegarowych.
4. Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznego odwołania dokonanej wcześniej rezerwacji, jeśli przewiduje, że
nie skorzysta z niej. Rezerwacja może zostać odwołana:
a) telefonicznie pod numerem: 24 267 50 40;
b) osobiście w Biurze Obsługi Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku.
5. Zasady rezerwacji on-line:
a) Użytkownik może zarezerwować korty on-line po uprzednim zarejestrowaniu się w Systemie rezerwacji na
stronie internetowej: www.mosirplock.pl. W procesie rejestracji wymagane jest podanie: adresu e- mail,
imienia, nazwiska i numeru telefonu.
b) Aby rezerwacja on-line została przyjęta, należy ją potwierdzić, w ciągu 15 minut, klikając przycisk
„Potwierdź” w zakładce „Rezerwacje”. Zaleca się, aby Użytkownik sprawdził czy rezerwacja została przyjęta.
c) System rezerwacji pozwala zalogowanemu Użytkownikowi na bieżący podgląd
wolnych/niezarezerwowanych godzin na kortach Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku.
d) Użytkownik, poprzez stronę internetową może zarezerwować maksymalnie dwie jednostki rezerwacyjne
na każdy dzień.
6. Dwukrotne niestawienie się do gry bez odwołania, na wcześniej zarezerwowanym korcie, może
spowodować utratę pozostałych rezerwacji i odmowę przyjęcia kolejnych.
7. Zarezerwowany kort może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli rezerwujący spóźni się 10 min i nie
powiadomi o spóźnieniu obsługi obiektu - tel. 24 267 50 40.
8. Administrator zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów,
organizacji imprez, czy prac konserwacyjnych. Informacja o odwołaniu rezerwacji będzie wywieszona przy
wejściu na teren kortów.
9. Ustala się następujące pierwszeństwo wykorzystania kortów (tworzenie grafiku na rezerwacje stałe):
a) szkoły;
b) szkółki tenisowe;
c) kluby sportowe.
IV. USTALENIA KOŃCOWE
1. Przed skorzystaniem z odkrytych kortów tenisowych Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się
z niniejszym Regulaminem oraz ogólnym Regulaminem Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania kont zarejestrowanych Użytkowników, którzy nie
przestrzegają niniejszego Regulaminu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z kortów, a także za
rzeczy tam zagubione lub pozostawione przez Użytkowników.
4. Za zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z odkrytych kortów tenisowych, odpowiedzialność
materialną ponosi Użytkownik, a w przypadku osoby niepełnoletniej - prawny opiekun.
5. Skargi i wnioski można zgłaszać osobiście kierownikowi obiektu, wpisać do Książki Skarg i Wniosków lub
można zgłaszać na adres email: stadionmiejski@mosirplock.pl. Książka znajduje się w kasie.
Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

TELEFONY
ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE .................. 999
STRAŻ POŻARNA ..................................... 998
POLICJA .................................................... 997
STRAŻ MIEJSKA ....................................... 986
ALARMOWY dla tel. komórkowych ..... 112

ADMINISTRATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
Biuro Zarządu tel. (24) 367 26 86
Biuro stadionu tel. (24) 267 50 40, (24) 267 50 41

