
REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH „LKS OLYMP" 

 

W trakcie korzystania z kortów należy kierować się szeroko pojętą kulturą i etyką tenisową. 

1. Z kortów można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu, wg wyznaczonego 
grafiku korzystania z kortów; 

2. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie 
kortu. Tak przygotowany kort należy przekazać następnym użytkownikom o pełnej godzinie; 

3. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania obuwia tenisowego z 
podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych (gładki bieżnik, bez ostrych kantów); 

4. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie 
z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu lub 
instruktora; 

5. Osoby uprawnione do korzystania z kortów tenisowych: 

a. członkowie sekcji tenisowej LKS OLYMP w Błoniu, z aktualnie opłaconymi składkami 
klubowymi 

b. składka rodzinna uprawnia do korzystania z kortów rodziny z dziećmi 

c. uczestnicy grup szkoleniowych pod opieką członka sekcji tenisowej 

d. uczestnicy turniejów tenisowych organizowanych lub współorganizowanych przez 
LKS OLYMP 

5. Rodzice mają obowiązek poinformować instruktora o przeciwwskazaniach 
dotyczących uprawiania tenisa przez swoje dzieci; 

6. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione na kortach tenisowych nie ponosimy 
odpowiedzialności; 

7. Za zdarzenia losowe powstałe podczas użytkowania kortów tenisowych nie 
ponosimy odpowiedzialności. Korzystający ćwiczą na obiekcie na własną odpowiedzialność; 

8. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku; 
 

9. Korzystający z kortu musi zachować się w sposób umożliwiający grę osobom na 
kortach sąsiednich; 

 
10. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone podczas gry; 
 

11. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu; 
 
12. Rowerzyści proszeni są o pozostawienie swoich pojazdów na zewnątrz kortów; 

 
13. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na 

terenie obiektu; 



 
14. Palenie tytoniu możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 

15. Wszystkie osoby korzystające z kortów zobowiązuje się do starannego polania 

wodą kortów i następnie wyrównania siatką kortu przed, w razie potrzeby w 

trakcie jak i po grze – kort nie może być suchy 

 

16. Po zakończeniu gry osoby korzystające z kortów zobowiązuje się do 

bezwzględnego pozostawienia kortów w należytym porządku, do wyrównania 

siatką kortu i ewentualnego polania przed tą czynnością – unikać „kurzenia kortu” 

 

 

17. Osoba ostatnia korzystająca z węża z wodą chowa go do schowka 

 

18. W sytuacji większej liczby osób chętnych do gry w tym samym czasie, maksymalny 

czas gry wynosi 1 godzinę. Sugerowane jest by w takich przypadkach rozgrywać 

mecze deblowe (nie dotyczy spotkań CHALLENGE) 

 

 


