
Regulamin korzystania z kompleksu kortów do gry w tenisa ziemnego 

 
1.Właścicielem kompleksu kortów tenisowych jest Gmina Miejska Żory a ich 

Administratorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.  

2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz zasady 

postępowania na ich terenie. 

3. Warunkiem przebywania na terenie kortów tenisowych jest zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem i przestrzeganie zawartych w nim zasad. 

4.Korty tenisowe są ogólnie dostępne i czynne są od kwietnia do października codziennie w 

godzinach od 9:00 do 20:00 (ostatnie wejście o godz.19.00). 

5. Korzystanie z kortów jest odpłatne zgodnie aktualnie obowiązującym cennikiem 

dostępnym na stronie www.mosirzory.pl, opłatę za wynajem należy dokonać w recepcji 

Ośrodka Rekreacyjno-wypoczynkowego Żory-Rój, bilet uprawniający do wejścia należy 

zachować do kontroli. 

6.Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie jednorazowej opłaty uiszczonej u 

Administratora, dokonanej z góry uprawniającej do jednorazowego lub wielokrotnego 

wejścia, ewentualnie opłaty uiszczonej na podstawie umowy wynajmu kortów tenisowych ze 

stałą rezerwacją, istnieje możliwość udostępnienia rakiet oraz piłek tenisowych (w cenie 

biletu) w recepcji.  

7. Rezerwacje kortów przyjmowane są telefonicznie pod numerem (32) 43 58 099,  536 070 

707, bądź bezpośrednio w recepcji Ośrodka.  

8. Korzystający z kortów tenisowych zobligowani są do: 

a) gry w kompletnym stroju sportowym oraz obuwiu sportowym,  

b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych pracowników Administratora,  

c) zachowania czystości i porządku na korcie oraz w jego najbliższym otoczeniu, 

d) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich, 

e) wyrównania nawierzchni (zasiatkowania) kortu tenisowego po zakończeniu gry, 

f) niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu 

gry, jeżeli gra będzie przedłużana Administrator ma prawo doliczyć dopłatę za każdą 

rozpoczętą godzinę według aktualnego cennika, 

g) bezzwłocznego informowania Administratora o wszelkich usterkach, uszkodzeniach 

sprzętu lub innych nieprawidłowościach. 

9. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się: 

a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu, 

b) wnoszenia i spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu, 

d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji 

odurzających, 

e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, 

f) wprowadzania na korty tenisowe rowerów: rowery należy pozostawiać w wyznaczonych do 

tego miejscach – stojakach, 

g) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe, niestosownego 

zachowania na korcie, które mogłoby przeszkadzać osobom grającym na kortach sąsiednich. 

10. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą 

do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego 

regulaminu. 

11. Właściciel i administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub 

zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez 

użytkowników, w tym w szatni. 

12. Właściciel i zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 

wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów 

http://www.mosirzory.pl/


tenisowych, a szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu. 

13. Korzystający z kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem. 

14. Wykupienie biletu i rozpoczęcie korzystania z kortu tenisowego jest równoznaczne z tym, 

że korzystający nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w 

szczególności tenisa ziemnego. Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzenia 

niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego 

powodu. 

 

 

 


