Zasady korzystania z kortów tenisowych i squasha

1. Rezerwacje kortów tenisowych i kortów squash można zgłaszać telefonicznie pod
numerem: 68 455 89 50, lub osobiście w Kasie Basenu Arena.
2. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru
telefonu osoby dokonującej rezerwację.
3. Obowiązuje rezerwacja minimum z 1 dniowym wyprzedzeniem.
4. Płatności za korzystanie z obiektu należy dokonywać w kasie Basenu Arena.
5. Korty tenisowe działają od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 9.00-21.00.
6. Squash czynny jest :
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-21.00, w soboty - i w niedziele 15.30 -19.30

CENNIK:
TENIS ZIEMNY






W godz. 9.00 -15.00 - cena za 60 minut gry – 20 zł
W godz. 15.00 - 21.00 - cena za 60 minut gry - 25 zł
Wypożyczenie rakiety 1 szt. - 5 zł/ godz.
Opłata za zgubienie lub zniszczenie rakiety - 200 zł
Dopłata za oświetlenie 5 zł/ godz.

SQUASH




W godz.9.00 - 15.00 - cena za 45 minut gry - 30 zł
W godz. 15.00 - 21.00 - cena za 45 minut gry - 40 zł
Opłata za zgubienie lub zniszczenie rakiety - 100 zł

1. Przed wejściem na korty tenisowe lub squash należy okazać paragon potwierdzający
dokonanie płatności.
2. Arena Sp. z o.o. nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych obiektu.
3. Klienci kortów tenisowych i squash zobligowani są do stosowania się do aktualnie
obowiązujących wymogów sanitarnych.
4. Rezerwacja i korzystanie z kortów do tenisa ziemnego odbywa się w blokach 60
minutowych.
5. Rezerwacja i korzystanie z kortów do squasha odbywa się w blokach 45 minutowych.

Dokonanie rezerwacji kortów jest równoznaczne z zapoznaniem się z zamieszczoną poniżej
klauzulą informacyjną RODO:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arena Żagań sp. z o. o., ul. Kochanowskiego
6, 68-100 Żagań
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@arena.zagan.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie z
obowiązującym Regulaminem Kręgielni tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca niezbędny dla
prawidłowego rozliczenia usługi, licząc od dnia jej wykonania.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi
9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( profilowaniu).

