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REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz 

postępowania na ich terenie. 

2. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją. 

3. Korty tenisowe są ogólnodostępnym obiektem m.st Warszawy zarządzanym przez Park 

Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Maślaków 1. W skład wchodzą 

dwa korty otwarte z naturalną nawierzchnią i dwa korty kryte ze sztuczną nawierzchnią 

trawiastą. 

4. Park Kultury w Powsinie zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan 

techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za 

korzystanie z kortów. 

5. Korty tenisowe czynne są w godzinach pracy pawilonu rekreacyjno-sportowego. Sezon 

letni trwa od 1.05 do 30.09 a sezon zimowy od 1.10 do 30.04 W sprzyjających 

warunkach pogodowych okres letni może zostać wydłużony.  

6. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań 

zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego.  

§ 2 Zasady korzystania z kortów tenisowych 

1. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym podejmuje 

każdorazowo pracownik Parku Kultury w Powsinie. 

2. Pracownik Park Kultury w Powsinie jest upoważniony do włączenia oświetlenia  

i ogrzewania na kortach (oświetlenie i ogrzewanie może być włączone tylko na korcie 

tenisowym, gdzie zostały wykupione godziny gry). 

3. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do: 

a) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie 

podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego, 

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

korty tenisowe, 

c) zachowania czystości i porządku, 

d) niezakłócania gry innym osobom korzystającym z kortów tenisowych, 

e) zasiatkowania kortu tenisowego po zakończeniu gry i opuszczenia go po upływie 

zarezerwowanego czasu gry, 

f) bezzwłocznego poinformowania pracowników obsługi hali tenisowej o wszelkich 

usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach. 

4. Użytkownikom kortów w hali tenisowej zabrania się: 

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

b) wnoszenia i spożywania na terenie hali tenisowej i kortów napojów alkoholowych 

oraz palenia tytoniu. 

c) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, 

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

substancji odurzających i psychotropowych, 

e) przebywania w hali tenisowej lub na kortach otwartych ze zwierzętami, 

f) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe. 
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§ 3 Dokonywanie rezerwacji i opłat za korzystanie 

 z kortów tenisowych 

1. Wejście na kort tenisowy odbywa się po dokonaniu opłaty w recepcji pawilonu. 

2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Dyrektor Park Kultury w 

Powsinie w formie Cennika, który dostępny jest w recepcji i na stronie 

internetowej www.parkpowsin.pl. 

3. Opłatę za określony czas korzystania z kortu tenisowego należy uiścić w całości przed 

wejściem na kort tenisowy w recepcji pawilonu. 

4. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, 

zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu 

tenisowego. 

5. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu w 

recepcji, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 649 45 75. 

6. Rezerwacji pojedynczej można dokonać maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.  

7. Stałą rezerwację można dokonać na miesiąc, bądź też na cały sezon.  

8. Opłata za rezerwację stałą płatna jest z góry za cały miesiąc zarezerwowanych godzin, 

nie później niż do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc rezerwacji.  

9. W przypadku nieopłacenia rezerwacji stałej, rezerwacja zostanie anulowana. 

10. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym 

terminem korzystania z kortów tenisowych.  

11. Każdy użytkownik ma prawo do odwołania nie ponosząc kosztów: 

a) 1 godziny w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 10 godzin stałych, 

b) 2 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 20 godzin stałych, 

c) 3 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 30 godzin stałych, 

d) 4 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 40 godzin stałych, 

e) 5 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane do 50 godzin stałych, 

f) 6 godzin w ciągu miesiąca, jeżeli ma zarezerwowane powyżej 50 godzin stałych. 

12. Prawidłowo odwołane rezerwacje stałe, za które została wniesiona opłata, będą 

zaliczane na poczet następnego miesiąca, lub w płatnościach za rezerwacje bieżące.  

13. Park Kultury w Powsinie zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym 

czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, 

przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Park Kultury w Powsinie 

nie ponosi odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć oraz z powodu 

organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności 

wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. 

14. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych 

(uniemożliwiających grę) po wejściu na kort tenisowy, odpłatność za faktyczny czas 

korzystania z kortów zostanie obliczona proporcjonalnie do czasu korzystania z kortu. 

§ 4 Dane osobowe 

Park Kultury w Powsinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej rozporządzeniem/RODO, ustawą o ochronie 

danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.  Administrator 

powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawie swoich danych osobowych można 

http://www.parkpowsin.pl/


Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Parku Kultury w Powsinie nr 13 /2019 z   29.10.2019 roku 

Strona 3 z 3 
 

skontaktować się mailowo: ochrona.danych@parkpowsin.pl bądź listownie z dopiskiem 

„Inspektor ochrony danych”. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: 

http://www.parkpowsin.pl/polityka-prywatnosci/ Więcej informacji można również uzyskać 

drogą mailową: sekretariat@parkpowsin.pl bądź listownie.  

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. 

2. Rzeczy wartościowe można pozostawić w recepcji na czas korzystania z usługi. 

3. Park Kultury w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 

wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w 

szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Użytkownicy obiektu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie wyrządzone 

szkody.  

5. Skargi i wnioski można składać osobiście w sekretariacie Parku Kultury w Powsinie za 

pośrednictwem e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl lub pocztą na adres Park Kultury w 

Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa. 

6.  Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, 

będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Parku Kultury w Powsinie. 
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