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REGULAMIN SQUASHA
Wszystkie osoby korzystające z kortów do gry w squasha na terenie obiektu sportowego zarządzanego przez
Śremski Sport Sp. z. o. o. zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go.
I. Część ogólna
1.
2.
3.
4.


Korty do squasha są ogólnodostępną częścią obiektu sportowego.
Korty są czynne codziennie w godzinach 7:00 – 22:00.
Obiekt posiada 2 korty o odpowiednich wymiarach do gier singlowych.
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
Fotografowania i filmowania bez zgody kierownictwa obiektu.




Zażywania używek, środków odurzających, alkoholu i palenia tytoniu.
Wprowadzania zwierząt.




Używania na terenie kortów sprzętu sportowego niezgodnego z ich przeznaczeniem.
Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów mogących
stwarzać zagrożenie dla użytkowników kortów.
Pozostawiania na polu gry przedmiotów osobistych jak telefony komórkowe, zegarki i inne
utrudniających grę i zagrażających bezpieczeństwu.
Korzystania z urządzeń sportowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.





Niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia na terenie kortów.

Używania słów uznanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.

Stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z kompleksu.
5. Wejście na teren obiektu i korzystanie z jego urządzeń jest równoznaczne z akceptacją zapisów
niniejszego Regulaminu .
6. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje i nie stosujące się do postanowień regulaminu
będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat, niezależnie od ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
II. Odpłatność za korzystanie z kortu do squash

7. Każda rozpoczęta godzina gry liczona jest jako pełna i musi być opłacona w kasie według
obowiązującego cennika.

8. Czas zajęć mierzony jest samodzielnie. Kontroli dokonuje pracownik kasy obiektu.
9. Osoby rezerwujące korty, mają obowiązek opłacić wykupioną usługę przed rozpoczęciem gry, a także
zachować dowód zapłaty w postaci np. paragonu.

10. Za pobyt krótszy niż przewidziany w cenniku opłata nie jest zwracana.
11. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wylącznie w przypadku, gdy używany kort nie został wynajęty
kolejnemu klientowi. Przedłużenie okerślonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną
godzinę, co skutkuje koniecznością zapłaty za niego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
III. Rezerwacje kortów

12. Rezerwacji kortów można dokonać codziennie w godz. 6.30 - 22.00 osobiście w kasie obiektu lub
telefonicznie pod numerem tel.61 222 86 80.
13. W przypadku rezerwacji opłata winna być wniesiona przed rozpoczęciem gry.

14. Rezerwacja wygasa w przypadku niewykorzystania kortu w ciągu 15 min. od pierwotnego terminu
rozpoczęcia rezerwacji.
IV. Zasady korzystania

15. Korzystać z kortów mogą:
a.

Osoby, które opłaciły wstęp na kort.
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b.
c.

Młodzież do lat 15 pod opieką osoby pełnoletniej, do lat 18 za zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego.
Osoby pełnolenie.

16. Zakaz korzystania z kortów mają:
a. Osoby będące w stanie nietrzeźwości lub zachowujące się niestosownie do obsługi i osób trzecich.
b. Osoby z przeciwskazaniami medycznymi do gry w squash.
c. Osoby nie akceptujące regulaminu.
17. Ubranie wierzchnie oraz buty należy pozostawić w szatni Obiektu. Zabrania się wchodzenia na kort w
obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.
18. Z kortów należy korzystać w stroju sportowym i obuwiu z podeszwą przystosowaną do sportów
halowych. Ze względu na drewniane podłoże kortu oraz z przyczyn higienicznych zabrania się gry bez
obuwia sportowego.
19. Dla osób korzystających z kortów zalecane jest:
a.

Przeprowadzenie rozgrzewki przed rozpoczęciem gry.

b.

Używanie okularów ochronnych.

20. W Ośrodku można wypożyczyć rakiety i piłki, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
21. Osoby korzystające z kortu robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim
22.
23.
24.
25.

uprawianiem sportu. W przypadku osób poniżej 16 lat odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub
opiekunowie prawni.
Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z
nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
Korzystanie z kortów jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do
amatorskiego uprawiania sportu również w odniesieniu do osób będących pod opieką osoby dorosłej.
Przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić stan techniczny oraz bezpieczeństwo kortu. W przypadku
nieprawidłowości należy powiadomić niezwłocznie pracowników Obiektu i wsrzymać się od rozpoczęcia
gry.
Stosować się do ewentualnych zaleceń pracownika obsługi.

V. Odpowiedzialność i kary
26. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów i skaleczeń, osoba
korzystająca powinna przerwać rozgrywkę i powiadomić bezzwłocznie o tym fakcie pracowników kasy
obiektu.
27. Śremski Sport Sp z. o. o. nie odpowiada za uszkodzony prywatny sprzęt osób grających w trakcie trwania
rozgrywki oraz za pozostawione rzeczy osobiste. Zagubione rzeczy w razie odnalezienia przez personel
będą do odebrania w kasie obiektu.
28. O wszelkich zagrożeniach oraz uszkodzeniach wpływających na bezpieczeństwo korzystających z kortów
należy niezwłocznie poinformować pracowników obsługi.
29. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą
rodzice lub opiekunowie.
30. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji
promocyjnych na kortach wymaga formalnego zgłoszenia właścicielowi obiektu i uzyskania jego zgody.
31. Skargi i wnioski należy składać w sekretariacie Śremskiego Sportu przy ulicy Staszica 1a.
32. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu nie będą
rozpatrywane.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes Śremskiego Sportu.

Za nieprzestrzeganie regulaminu pracownicy mają prawo wyprosić klientów z obiektu bez zwracania
kosztów usługi. W razie problemów mogą również powołać do tych czynności ochronę.
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