ZARZĄDZENIE nr 29/2017
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie: regulaminu korzystania i wynajmu z kortów oraz wysokości
opłat za wynajem kortów tenisowych w Lubiewie
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:
§1
Ustalam regulamin z korzystania z kortów tenisowych znajdujących
się w Lubiewie – załącznik nr 1
§2
Ustalam cennik wynajmu kortów tenisowych znajdujących
się w Lubiewie - załącznik nr 2
§3
Z dniem 11.04.2017 r. traci moc Zarządzenia Nr 28/2011
z dnia 2.05.2011 r.
§4
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.04.2017 r.

Załącznik nr 1
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z GMINNYCH KORTÓW TENISOWYCH
W LUBIEWIE

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Postanowienia ogólne
Właścicielem kortów tenisowych jest Gmina Lubiewo, które
znajdują się przy ul. Witosa 1d w Lubiewie.
Gminne korty w Lubiewie można wynajmować u nadzorującego
kortami Pana Krzysztofa Zielaznego zamieszkałego ul. Lipowa
6, nr tel. 606 856 757.
Z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje, zakłady pracy i
osoby prywatne po uprzednim uzgodnieniu terminu
z zarządzającym oraz uiszczeniem opłaty za użytkowanie wg
cennika.
Korty tenisowe są czynne w godzinach:
Poniedziałek – Niedziela: 08:00 – 22:00
Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz w oparciu
o złożone zamówienia i dokonane rezerwacje.
Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby,
które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz
zobowiązały się do jego stosowania.
Pierwszeństwo korzystania z obiektu przysługuje mieszkańcom
gminy Lubiewo.

Zasady korzystania z kortów tenisowych
1. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo
obsługa kortów tenisowych.
2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
• gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w
obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu
tenisowego.
• stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi
obiektu.
• przestrzegania
przepisów BHP, przeciwpożarowych,
sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i
organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
• zachowania czystości i porządku.

•
•
•
•
•

zachowania się w taki sposób, aby nie zakłócać gry osobom
korzystającym z kortów sąsiednich.
wyszczotkowania kortu po zakończeniu gry.
odnotowanie i uiszczenie opłaty u osoby nadzorującej
kortem,
gry w kompletnym i estetycznym stroju tenisowym
przed przystąpieniem do gry kort należy zrosić wodą
(również w trakcie gry, jeżeli kort przesycha i pyli mączką).

3. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:
spożywania alkoholu, jak i przebywania osób nietrzeźwych,
palenia tytoniu, używania wulgarnych słów, wprowadzania
psów, jazdy rowerem!
4. Po zakończonej grze zrosić kort, jeżeli bezpośrednio nie ma
kolejnych zawodników oczekujących lub obficie podlać kort,
jeżeli jest to ostatnia gra.
Opłaty za korzystanie z kortów
1. Prawo do bezpłatnego korzystania z kortu mają dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej z terenu Gminy Lubiewo.
2. Studenci 50% zniżki za okazaniem ważnej legitymacji
studenckiej.
3. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort,
efektywny czas gry, wysiatkowanie kortu przez użytkownika po
skończonej grze i zejście z kortu. Kort po ukończonej grze
powinien być idealnie równy.
Rezerwacje kortów
1. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli
wynajmujący spóźni się 15 min i nie powiadomi o spóźnieniu
nadzorującego kortem.
2. Wynajem indywidualny nie może trwać jednorazowo dłużej
niż 4 godz. Osoba, która zarezerwowała kort na określoną
godzinę, a nie korzystała z niego jest zobowiązana do uiszczenia
opłaty wg, cennika. Od sytuacji tej zwalniają ją jedynie warunki
atmosferyczne uniemożliwiające grę lub wcześniejsze odwołanie.

3. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu
zobowiązane są do jego naprawy lub poniesienia kosztów
uszkodzonego wyposażenia.
4. Dzieci do lat 11 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie
pod opieką osób dorosłych.
5. Zarządzający kortów nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu,
a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez
użytkowników.
6. Zarządzający kortów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania
przez użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności
spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.
7. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach
ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub
zaniechaniem.
Postanowienia końcowe
1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu
oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną
wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za
korzystanie z kortów tenisowych.
2. Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywają się
w oparciu o odrębne regulaminy.
3. Kategorycznie zabrania się gry na kortach miękkich po
obfitych opadach deszczu. W przypadku wejścia na podmokły
kort – gra odbywa się na własną odpowiedzialność. Grający
są zobowiązani przywrócić kort do stanu pierwotnego.
4. Wszelkie uwagi, wnioski, skargi można składać u osoby
nadzorującej kortem lub w Urzędzie Gminy w Lubiewie
ul. Hallera 9, w Referacie Oświaty Kultury Sportu Promocji
i Turystyki.

Pozostaw kort takim, na jakim chciałbyś grać!
Michał Skałecki
Wójt Gminy Lubiewo

Załącznik nr 2
CENNIK KORTÓW GMINNYCH

KORT

Wynajem
Bilet wstępu (od poniedziałku do niedzieli)
od 8:00 do 22:00 - dla organizacji pozarządowych realizujących
zadanie gminy.
Bilet wstępu (od poniedziałku do piątku)
w godz. 8:00-14:59
Bilet wstępu (od poniedziałku do piątku)
w godz. 15:00-22:00
Bilet wstępu
(sobota, niedziela)
w godz. 8:00-14:59
Bilet wstępu
(sobota, niedziela)
w godz. 15:00-22:00

2,00 zł/godz.
8,00 zł/godz.
10,00 zł/godz.

11,00 zł/godz.

13,00 zł/godz.

Bilet wstępu dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej w klubie
(od poniedziałku do niedzieli) od 8:00 do 22:00
Bilet wstępu Studencki (od poniedziałku do niedzieli)
od 8:00 do 22:00

Bezpłatnie

5,00 zł/godz.

Bilet wstępu dla firm prowadzących komercyjną działalność
sportowo - rekreacyjną:
- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu
(od poniedziałku do niedzieli) od 8:00 do 22:00
Bilet wstępu dla firm prowadzących komercyjną działalność
sportowo - rekreacyjną:
- prowadzenie treningów dla osób powyżej 16-stu lat
(od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00-22:00
Bilet wstępu dla firm prowadzących komercyjną działalność
sportowo - rekreacyjną:
- prowadzenie treningów dla osób powyżej 16-stu lat
(sobota, niedziela) od godz. 8:00-22:00

10,00 zł/godz.

12,00 zł/godz.

14,00 zł/godz.

Wszystkie ceny są cenami brutto.
Michał Skałecki
Wójt Gminy Lubiewo

