REGULAMIN REZERWACJI JEDNORAZOWYCH W
KLUBIE BAZA SPORT GDYNIA
1. Sezon zimowy w halach tenisowych BSG trwa od 01 października do 30 kwietnia a sezon letni
w halach tenisowych BSG trwa od 01 maja do 30 września.
2. Rezerwacji jednorazowej można dokonać wyłącznie poprzez stronę rezerwacyjną dostępną
na portalu www.korty.org
3. Należy dochować właściwej staranności w dopilnowaniu godzin najmu – tak aby kolejny
uczestnik nie był zmuszony rozpocząć rezerwacji z opóźnieniem.
4. Wejście na hale do przebieralni jest możliwe na 5 minut przed jej rozpoczęciem a wyjście
ostatniego uczestnika powinno nastąpić najpóźniej 15 min po zakończonej rezerwacji.
5. Hale klubu Baza Sport Gdynia w niektórych godzinach są obsługiwane zdalnie a na halach
zainstalowany jest monitoring przestrzeni wspólnych, zawsze w przypadku jakikolwiek uwag
jesteśmy dostępni pod nr telefonu +48 535 020 090.
6. Ceny rezerwacji dostępne są na stronie www.bazasportgdynia.pl oraz na www.korty.org i są
wyrażone w PLN brutto z wymaganym podatkiem VAT
7. Dokonując zgłoszenia rezerwacji jednorazowych wynajmujący podpisuje umowę wynajmu
z najemcą określając dzień oraz godzinę, w których będzie korzystał z hali oraz dokonuję
wymaganej opłaty za pośrednictwem systemu DOTPAY na stronie.
8. Odwołanie rezerwacji jednorazowej bez konieczności zapłaty ceny jest możliwe nie później niż
na 24 godziny przed rozpoczęciem rezerwacji samodzielnie po przez stronę rezerwacji, przy
czym środki wpłacone pozostają na koncie użytkownika w systemie www.korty.org i nie
wracają na konto bankowe.
9. Nieodwołanie rezerwacji bądź zgłoszenie anulowania rezerwacji w krótszym terminie niż 24
godziny przed planowaną rezerwacją wymaga zapłaty całej ceny.
10. W przypadku zgłoszenia bonifikaty z tytułu posiadania karty MULTISPORT PLUS , lub
FITPROFIT konieczne jest jej użycie przed rozpoczęciem najmu w recepcji klubu.
11. W ramach rezerwacji można organizować indywidualne zajęcia treningowe, tylko po
uzyskaniu zgody od właściciela obiektu.
12. Każda osoba korzystająca z obiektu Baza Sport Gdynia zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania
ich zasad.
13. Nr konta klubu Baza Sport Gdynia BSG Sylwia Grabowska GDYNIA ul. Wójta Radtkego 53/17

nr konta : 47 1140 2004 0000 3302 7537 6550
14. BSG nie wyraża zgody na korzystanie z hal do innych celów niż są one przeznaczone
oraz dla większej liczby osób niż 4 , a w szczególności do organizacji grupowych zajęć
treningowych z żadnej dyscypliny sportowej bez wcześniejszego zgłoszenia oraz
uzyskania zgody BSG
15. Dokonanie zgłoszenia rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

