REGULAMIN HAL TENISOWYCH
1. Korty

tenisowe

klubu

BAZA

SPORT

Poniedziałek - Piątek 08.00 – 22.00,

GDYNIA

(BSG)

czynne

są

w

godzinach:

Sobota – Niedziela 08.00 – 22.00

2. Godziny dostępności kortów tenisowych są uwarunkowane zgłoszonymi wcześniej rezerwacjami
dostępnymi na stronie rezerwacyjnej dostępnej pod adresem WWW.KORTY.ORG .
3. BSG prowadzi sprzedaż stałych rezerwacji i wejść jednorazowych według ustalonego cennika,
dostępnego na stronie www.bazasportgdynia.pl
4. Treningi

indywidualne

i

treningi

grupowe

prowadzą

wyłącznie

instruktorzy i

trenerzy uprawnieni przez klub BAZA SPORT GDYNIA.
5. Na kortach obowiązuje obuwie sportowe. Nawierzchnia sportowa to sztuczna trawa zasypana
piaskiem kwartowym posiadająca certyfikat ITF.
6. Na terenie obiektu BSG obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów,
i innych używek. A osoby korzystające z obiektu proszone są o uszanowanie i zachowanie porządku
na terenie klubu.
7. BSG zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym
(np. turniej tenisowy lub z innych przyczyny).
8. BSG nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub pozostawione na terenie klubu.
9. Klub prowadzi monitoring obiektu oraz terenu wokoło obiektu w celach zapewnienia bezpieczeństwa
klubu oraz uczestników, zgromadzony materiał przechowywany jest przez pewien czas okres po
czym automatycznie usuwany.
10. W pewnych godzinach hale obsługiwane są zdalnie a w każdej awaryjnej sytuacji należy niezwłocznie
kontaktować się z obsługą pod telefonem + 48 535 020 090.
11. Rowery oraz hulajnogi należy pozostawić na terenie parkingu rowerowego, wprowadzanie ich do
wewnątrz jest zabronione.
12. Psy i inne zwierzęta przyprowadzone na teren obiektu muszą mieć zapiętą smycz. Nie wyrażamy
zgody na wprowadzanie zwierząt do wewnątrz hal.
13. Klub wyraża zgodę na używanie hali wyłącznie przez maksymalnie 4 osoby, chęć uczestnictwa
większej liczby osób wymaga uzyskania zgody kierownictwa klubu.
14. Każdy wynajmujący hale winien starannie pilnować czasu swojej rezerwacji tak aby kolejny
użytkownik nie musiał miał dostępną uporządkowaną hale w czasie rozpoczęcia jego rezerwacji.
15. Ostatni użytkownik winny jest opuścić teren klubu maksymalnie 15 min po zakończeniu swojej
rezerwacji.
16. Każda osoba korzystająca z obiektu BAZA SPORT GDYNIA zobowiązana jest do zapoznania się z
niniejszym regulaminem i przestrzegania w/w zasad.
17. Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia osób nie stosującej się o w/w zasad.
18. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga kierownictwo BAZA SPORT GDYNIA

