
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU DO GRY W PADEL 
 

1.Właścicielem kortu do gry w padel jest Gmina Miejska Żory a ich Administratorem Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.  

2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortu oraz zasady postępowania na jego 
terenie. 

3. Warunkiem przebywania na terenie kortu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i 
przestrzeganie zawartych w nim zasad. 

4.Kort jest ogólnie dostępny i czynny jest głównie od marca do października, ewentualnie 
doraźnie w pozostałym okresie w sytuacji w której pozwalają na to warunki atmosferyczne 
(doraźne funkcjonowanie określają komunikaty na stronie administratora)  

5. Korzystać z kortu można codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:30 do 
21:30 o stałych porach wynajmu podanych niżej. Doraźnie godziny wynajmu mogą ulegać 
czasowej zmianie, o której administrator będzie informował na swojej stronie internetowej w 
zakładce obiekty - kort do padla 

Stałe godziny wynajmu: 

9.30 – 11.00 

11.00 – 12.30 

12.30 – 14.00 

14.00 – 15.30 

15.30 – 17.00 

17.00 – 18.30 

18.30 – 20.00 

20.00 – 21.30 

6. Rezerwacji wynajęcia kortu oraz wypożyczenia sprzętu do gry (rakiety i piłeczki do gry) 
należy dokonać bezpośrednio na Hali Widowiskowo-sportowej MOSiR lub pod numerem 
telefonu 32 43 41 172 (wew. 10).  

7. Osoby wypożyczające rakietki i piłeczki z hali winne oddać sprzęt na kasę obiektu 
minimum 5 minut przed końcową godziną korzystania z kortu. 

8. Wynajęcie kortu oraz wypożyczenie sprzętu do gry jest odpłatne i zgodne z aktualnie 
obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.mosirzory.pl , wszystkie opłaty należy 
dokonać w kasie Hali Widowiskowo-sportowej MOSiR 

9. Korzystający z kortu 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) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem kortu, 

http://www.mosirzory.pl/


e) niezwłocznego opuszczenia kortu po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry, jeżeli 
gra będzie przedłużana Administrator ma prawo doliczyć dopłatę za każdą rozpoczętą 
godzinę według aktualnego cennika, 

f) bezzwłocznego informowania Administratora o wszelkich usterkach, uszkodzeniach 
sprzętu lub innych nieprawidłowościach. 

 

10. Użytkownikom kortu zabrania się: 

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

b) wnoszenia i spożywania na terenie kortu 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 kort rowerów, hulajnóg, wózków dziecięcych itp.,  

g) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe, niestosownego 
zachowania na korcie, które mogłoby przeszkadzać osobom grającym na korcie, 

h) wnoszenia na kort wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów (pojemników z 
gazem, materiałów łatwopalnych, szkła, metalu, itp.), 

 

11. 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. 

12. Właściciel i administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub 
zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez 
użytkowników. 

13. Właściciel i zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 
wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortu, a 
szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu. 

14. Korzystający z kortu, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie, 
odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub 
zaniechaniem. 

15. Wykupienie biletu i rozpoczęcie korzystania z kortu jest równoznaczne z akceptacją 
powyższego regulaminu oraz z tym, że korzystający nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 
uprawiania sportów, w szczególności gry w padla. Administrator nie jest zobowiązany do 
sprawdzenia niniejszego punktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki 
wynikłe z tego powodu. 

16. Nie przestrzeganie zasad regulaminu skutkować będzie nakazem opuszczenia obiektu  
i interwencją służb porządkowych 

            
    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach 


