ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
1. Godziny otwarcia - od poniedziałku do piątku: w godz. 10.00 – 13.00 oraz 16.00-20.00, w soboty
w godz. 9.00-13.00.
2. Rezerwacja – wyłącznie telefoniczna od poniedziałku do piątku pod numerem: 68 455 89 51
w godzinach 9.00-13.00. Kort można zarezerwować najdalej na tydzień do przodu, z minimum
2-dniowym wyprzedzeniem.
3. Osoba rezerwująca kort zobligowana jest podać swoje dane: nazwisko i imię, a także kontaktowy
numer telefonu.
4. Płatność za kort wyłącznie przelewem – najpóźniej dwie doby przed realizacją rezerwacji (wyjątkiem
płatność za wynajem na dzień 7 maja - j. w.). Numer konta na jaki należy dokonać płatności:
BPS S.A. 0/ w Legnicy 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, opłata za korty tenisowe.
5. Osoba korzystająca z obiektu w momencie przyjścia na kort musi mieć przy sobie potwierdzenie
dokonania przelewu.
6. Na jednym korcie mogą się znajdować wyłącznie osoby grające - maksymalnie 4 oraz ew. trener.
7. Korty są udostępnianie z założeniem przepisowej 15-minutowej przerwy między wynajmującymi
a więc wyłącznie na czas 45 minut, godzinę i 45 minut lub 2 godziny i 45 minut.
8. Cennik:
45 minut grania – 20 zł
1 godzina i 45 minut – 40 zł
2 godziny i 45 minut – 60 zł
9. Użytkownicy kortów korzystają wyłącznie z własnego sprzętu sportowego, nie ma możliwości
wypożyczenia rakiet ani piłek.
10. Korty są udostępnianie z założeniem przepisowej 15-minutowej przerwy między wynajmującymi
a więc wyłącznie na czas 45 minut, godzinę i 45 minut lub 2 godziny i 45 minut.
11. Przy wejściu na obiekt znajdzie się dozownik z płynem dezynfekującym do rąk, którego wchodzący
na kort mają obowiązek użyć przy wejściu i wyjściu.
12. W przerwie między kolejnymi udostępnieniami obiektu obsługa zajmuje się dezynfekcją powierzchni
z którymi miał kontakt wynajmujący.
13. W przypadku obfitych opadów deszczy lub bardzo silnego wiatru - rezerwacja może zostać
przeniesiona na inny wolny termin, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną.
14. Szatnie, prysznice oraz toalety są niedostępne.
Administrator obiektu zastrzega sobie możliwość ponownego zamknięcia Kompleksu Arena, jeżeli
osoby/instytucje korzystające nie będą przestrzegały obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń dot.
gromadzenia się i ilości osób mogących przebywać w jednym miejscu.
Przypominamy, że w jednym miejscu mogą znajdować się nie więcej, niż dwie osoby.
Dlatego pobyt na obiekcie osób towarzyszących trenujących jest zabroniony!
Przypominamy także, że osoby będące na terenie obiektu - poza wyznaczonymi boiskami, kortami muszą mieć zasłonięte nos i usta.
Zasady korzystania z obiektów opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16.05.2020 r., rozdział 4

