REGULAMIN CENTRUM TENISOWEGO SOBOTA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin Centrum Tenisowego Sobota (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.

2.

Regulamin określa zasady korzystania z Centrum Tenisowego Sobota (zwanego dalej „Centrum Tenisowym” lub „Klubem”).

3.

Centrum Tenisowe mieści się w Sobocie, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica. Operatorem Centrum Tenisowego jest Poz Bruk spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobocie pod tym samym adresem, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000246844, NIP 778-143-23-98, REGON 300194331, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 zł. Jeżeli w niniejszym Regulaminie
mowa jest o „Centrum Tenisowym”, należy przez to rozumieć również operatora Centrum Tenisowego.

4.

Centrum Tenisowe świadczy usługi sportowo - rekreacyjne w szczególności w zakresie wynajmu kortów do tenisa oraz boisk do
squash’a (zwanych dalej „Kortami lub „Kortem”).

5.

Do Centrum Tenisowego wstęp mają osoby, które:
a) zapłaciły za jednorazowy wstęp do Klubu;
b) zawarły z Klubem stosowną umowę na piśmie przewidującą miesięczny wstęp do Klubu;
c)

zawarły z Klubem stosowną umowę na piśmie przewidującą sezonowy wstęp do Klubu,

(zwane dalej „Użytkownikami”).
6.

Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane i wykorzystywane przez Centrum Tenisowe w celach związanych
z realizacją zawieranych przez Centrum Tenisowym umów oraz świadczeniem usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej również określane jako RODO oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na
Centrum Tenisowym, w szczególności w zakresie księgowym i podatkowym, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO. Dane osobowe
Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Centrum Tenisowe w celach marketingowych, tj. w szczególności informowania o
nowych usługach, promocjach, organizowanych turniejach czy konkursach w przypadku wyrażenia przez Użytkowników pisemnej
zgody w tym zakresie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownicy otrzymują przy podawaniu danych osobowych treść
klauzuli obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w którym znajdują się w szczególności dane adresowe i
kontaktowe administratora danych osobowych, pełne informacje o celach i podstawach przetwarzania, odbiorcach danych oraz
prawach Użytkowników związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Centrum Tenisowe. Treść obowiązku
informacyjnego jest również udostępniana w Centrum Tenisowym poprzez wywieszenie na tablicy.

7.

Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny służy zapewnieniu bezpieczeństwa mienia i osób, przebywających na
terenie Centrum Tenisowego.

8.

Sam fakt korzystania z infrastruktury Centrum Tenisowego jest równoznaczny z zapoznaniem się, akceptacją i zobowiązaniem się do
przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

WARUNKI WSTĘPU

II.
1.

Użytkownikiem może być osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może
zostać Użytkownikiem za pisemną zgodą i na odpowiedzialność swoich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów).

2.

Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi nie mogą korzystać z zajęć sportowo-rekreacyjnych oferowanych przez Centrum Tenisowe.
Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym lub lekarzem innej,
odpowiedniej do charakteru problemów zdrowotnych specjalności i dostarczyć zaświadczenie lekarskie zezwalające na uczestniczenie
w zajęciach w Centrum Tenisowym w zakresie określonym przez lekarza.

3.

Za usługi oferowane przez Centrum Tenisowe, Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat, zgodnych z zawartą umową oraz
aktualnie obowiązującym cennikiem Centrum Tenisowego dostępnym w recepcji oraz na stronie internetowej Centrum Tenisowego
teraztenis.pl (zwanym dalej „Cennikiem”).

III.

KORZYSTANIE Z CENTRUM TENISOWEGO

1.

Korty czynne są codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00.

2.

Sezon zimowy trwa od 1 października do 30 kwietnia a sezon letni od 1 maja do 30 września.

3.

Odwołanie rezerwacji Kortu należy zgłaszać nie później niż na 24 godziny przed terminem zarezerwowanej gry, pocztą elektroniczną
(na adres: recepcja@teraztenis.pl), telefonicznie (na numer 618144599) albo osobiście w recepcji Centrum Tenisowego. W wypadku
odwołania rezerwacji Kortu zgodnie z postanowieniem zdania poprzedzającego, Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania zwrotu

100% ceny uiszczonej za zarezerwowaną grę, albo wstępu na kort w innym niż zarezerwowany pierwotnie terminie w zakresie
uzgodnionym z Klubem.
4.

W wypadku rezygnacji przez Użytkownika z zarezerwowanej gry z naruszeniem trybu przewidzianego w pkt. III ppkt 3 zdanie pierwsze
powyżej, lub chęci Użytkownika zmiany jej terminu, zwrot równowartości ceny zapłaconej za pierwotnie zarezerwowaną grę możliwy
jest, o ile wcześniej uiści ją na rzecz Klubu inny Użytkownik.

5.

Informacje o rezerwacjach, płatnościach, Cennik, terminach turniejów, miejscach hotelowych dostępne są w recepcji Centrum
Tenisowego oraz na stronie internetowej www.teraztenis.pl.

6.

O renowacji lub wyłączeniu z eksploatacji Kortów oraz o odwołaniu gier Centrum Tenisowe będzie powiadamiać z 48 godzinnym
wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą sms na podane przez Użytkownika adres lub numer telefonu.
Centrum Tenisowe powiadamia osobę, która wpisana jest jako odpowiedzialna za rezerwację. Niezależnie od powyższego, Klub
zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanej gry, jeżeli na grę na dostępnym Korcie zdecyduje się Użytkownik korzystający
z prawa pierwszeństwa stosownie do ppkt 8 poniżej.

7.

W przypadku wątpliwości związanych ze stanem Kortów po opadach deszczu, należy kontaktować się z recepcją Centrum Tenisowego
pocztą elektroniczną na adres: recepcja@teraztenis.pl, telefonicznie (na numer 618144599).

8.

Prawo pierwszeństwa gry na wybranym Korcie przysługuje Użytkownikom w następującej kolejności:
a)

Użytkownik wskazany w pkt I ppkt 5 lit. c) Regulaminu;

b)

Użytkownik wskazany w pkt I ppkt 5 lit. b) Regulaminu;

c)

Użytkownik wskazany w pkt I ppkt 5 lit. a) Regulaminu.

9. Przed wejściem na Kort Użytkownik zobowiązany jest zgłosić swoją obecność w recepcji Centrum Tenisowego.

IV. SAUNA, GROTA SOLNA I SIŁOWNIA
1.

2.

W dniu opłaconej gry na Korcie każdy Użytkownik ma prawo bezpłatnego wstępu:
a)

do sauny, groty solnej lub siłowni – w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.;

b)

wyłącznie do siłowni – po dniu 31 grudnia 2010 r.

Zamiar skorzystania z sauny, groty solnej lub siłowni należy zgłaszać przed rozpoczęciem gry w recepcji Centrum Tenisowego.

V. SZATNIA
1.

Użytkownicy mogą korzystać z szatni. Odbiór kluczy do szafek następuje w recepcji Centrum Tenisowego. Klucze do szafek wydawane
są po okazaniu przez Użytkownika dowodu tożsamości. Opłata za zgubienie klucza do szafek wynosi 100 zł.

2.

Zaleca się szczególną ostrożność przy pozostawianiu jakichkolwiek rzeczy na terenie Klubu, w tym w szatni i na Korcie. Centrum
Tenisowe nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionych rzeczy.

VI. KORZYSTANIE Z KORTÓW
1.

Obsługa recepcji Centrum Tenisowego wskazuje Kort, na którym Użytkownik może rozpocząć grę. Użytkownikowi nie wolno
samowolnie zmieniać Kortu. Ewentualna zmiana Kortu wymaga uzgodnienia z recepcją Centrum Tenisowego.

2.

Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia recepcji Centrum Tenisowego o zamiarze przedłużenia gry. W przypadku braku
takiego poinformowania, pracownik Centrum Tenisowego może wyłączyć oświetlenie 5 minut po upływie czasu gry i zażądać
opuszczenia przez Użytkownika Kortu.

3.

Wstęp na Kort dozwolony jest tylko w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym. Pracownik Centrum Tenisowego ma prawo nie
wpuścić na Kort Użytkownika w nieodpowiednim stroju lub obuwiu.

4.

Na terenie całego Centrum Tenisowego obowiązuje zakaz używania niecenzuralnego lub wulgarnego słownictwa.

5. Na terenie Kortów obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek napojów barwionych (np. cola), które trwale brudzą nawierzchnię Kortu.
6.

W wypadku istotnego naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności następującego po otrzymaniu
uprzedniego upomnienia, Klub zastrzega sobie prawo usunięcia Użytkownika z terenu Klubu, odmowy wstępu do Centrum Tenisowego
lub nałożenia na Użytkownika kary pieniężnej przewidzianej w Cenniku.

VII.

ZAKOŃCZENIE GRY

1.

Po zakończeniu gry obowiązkiem Użytkownika jest wygładzenie kortu ziemnego matą - równolegle do siatki całej jego powierzchni
wraz z wybiegami.

2.

Po opuszczeniu kortu ziemnego należy dokładnie oczyścić obuwie sportowe.

3.

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać bezpośrednio w recepcji na adres: recepcja@teraztenis.pl, telefonicznie (na numer 618144599)

VIII.

TRENERZY

1.

Centrum Tenisowe nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania trenerów i instruktorów, którzy nie są związani z Centrum
Tenisowym umową współpracy.

2.

Lista trenerów i instruktorów współpracujących z Centrum Tenisowym na podstawie zawartej umowy, posiadających
udokumentowane kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie, jest zamieszczona w tablicy ogłoszeniowej w recepcji Centrum
Tenisowego.

3.

Opłaty za lekcje nauki i doskonalenia gry w tenisa, squash’a udzielane przez trenerów i instruktorów współpracujących z Centrum
Tenisowym określa Cennik.

IX. KURSY DLA DZIECI
1.

Centrum Tenisowe oferuje kursy nauki i doskonalenia gry w tenisa, squash’a dla zorganizowanych grup dzieci w wieku od 4 do 18 lat
(dalej zwane „Kursami”). Kursy prowadzone są przez trenerów i instruktorów współpracujących z Centrum Tenisowym.

2.

Grupy dzieci w ramach Kursów tworzone są na podstawie zgłoszeń przedstawicieli ustawowych dzieci, po uprzednim wypełnieniu przez
nich karty zgłoszeniowej Klubu.

3.

Grupa zostaje utworzona w przypadku uzgodnienia przez przedstawicieli ustawowych dzieci w porozumieniu z przedstawicielem
Centrum Tenisowego terminów odbywania Kursu, składu oraz ilości dzieci w grupie.

X. PARKING
Miejsca na niestrzeżonym parkingu wewnętrznym Centrum Tenisowego zarezerwowane są dla Użytkowników. Centrum Tenisowe nie
ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionych na parkingu wewnętrznym Klubu pojazdów.

XI. ZMIANA REGULAMINU
Centrum Tenisowe może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin. Informacje o zmianie Regulaminu będą ogłaszane nstronie
internetowej Centrum Tenisowego (teraztenis.pl) Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od ogłoszenia ich na stronie
internetowej Centrum Tenisowego.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU

Oświadczam, że otrzymałem egzemplarz Regulaminu Centrum Tenisowego Sobota i po uważnym zapoznaniu się z jego treścią
zrozumiałem wszelkie zawarte w nim postanowienia, które niniejszym akceptuję oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

____________________
podpis Klienta

