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Postanowienia ogólne 

 Korzystanie z kortów tenisowych jest możliwe wyłącznie w godzinach otwarcia Szczecińskiego Klubu Tenisowego. 
 Wejście na korty możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu i w kompletnym i estetycznym stroju.  
 Obsługa kortów lub inni pracownicy Klubu mają prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju 

sportowego 
 Pracownicy Szczecińskiego Klubu Tenisowego zastrzegają sobie prawo do wyproszenia klienta, który zachowuje się 

niekulturalnie lub nie przestrzega zasad regulaminu. 
 Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się 

do poleceń i wskazówek obsługi obiektu. 
 Po skończeniu gry użytkownicy zobowiązani są do zasiatkowania swojego kortu.  
 Na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, palenia tytoniu, 

wprowadzania zwierząt domowych. Obowiązuje też bezwzględny zakaz wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających. 
 Obsługa kortów lub inni pracownicy Klubu mają prawo zwrócić uwagę na niestosowne zachowanie się uczestników zajęć, jak 

również osób towarzyszących, oraz zastosować wobec nich odpowiednie sankcje wraz z odmówieniem dalszej gry oraz 

usunięciem z obiektu sportowego, ewentualnie zabronić wstępu na teren obiektu.  
 Osoby, które z własnej winy umyślnej zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu sportowego,  zobowiązane są do 

naprawienia wyrządzonej szkody poprzez jego naprawę, odkupienie lub zwrot równowartości uszkodzonego wyposażenia. Za 

szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 
 Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z kortów na własną 

odpowiedzialność. Klub nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia danej osoby  wywołanego 
nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń, chyba że szkoda została spowodowana z winy Klubu, jego pracowników lub 

osób z pomocą, których Klub świadczy usługi i za które ponosi odpowiedzialność. Jeżeli z kortów tenisowych korzystają 

(samodzielnie lub pod opieką dorosłych ) dzieci, które ze względów zdrowotnych nie powinny grać w tenisa,  Szczeciński Klub 
Tenisowy zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody u dziecka, a gra odbywa się na 

wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

 



Zasady płatności i rezerwacji 

 Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony. Sezon letni trwający od 01.05 do 30.09 oraz zimowy trwający od 01.10 do 

30.04. Z możliwością dwutygodniowych przesunięć w zależności od pogody. 
 W podanych wyżej terminach obowiązują odpowiednie zróżnicowane cenniki dostępne na stronie www.sktszczecin.pl lub też w 

recepcji Klubu. 
 „Stała Rezerwacja” określa się wykupienie minimum jednej godziny tygodniowo przez cały miesiąc i opłacenie należności z 

góry do 10. dnia danego miesiąca. 
 Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc, a opłata nie podlega zwrotowi. 
 Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.  
 Gracze zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na korty. 
 Gracze dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania danych kontaktowych: imię, nazwisko i numer telefonu. 
 Dwukrotne nie stawienie się na zarezerwowaną godzinę odbiera graczowi możliwość dokonywania rezerwacji bez 

wcześniejszego opłacenia należności. 
 Rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są na 24h przed zaplanowaną grą, nie dotyczy to „Stałych Rezerwacji”. Klub 

zobowiązuje się do zwrotu wcześniej dokonanych opłat lub na życzenie klienta przeniesienia płatności na kolejne rezerwacje. 

 

 Postanowienia końcowe 

 Szczeciński Klub Tenisowy nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie klubu oraz za rzeczy 

pozostawione bez opieki. 
 Gracze korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 Szczeciński Klub Tenisowy  nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego korzystanie z kortów oraz 

nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
 Szczeciński Klub Tenisowy zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, imprez 

sportowych lub konserwacji obiektu. Klienci zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem drogą mailową lub telefoniczną  

oraz poprzez informację na tablicy klubowej. 
 Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji. 

 

Zarząd Szczecińskiego Klubu Tenisowego 
 

             Sergiej Soboliev , Andrzej Czyż 

http://www.sktszczecin.pl/

