
 

 

Regulamin kortu do padla 
 

Postanowienia ogólne 
1. Kort do padla zwany w dalszej części regulaminu „kortem”, jest obiektem Domu Kultury w 

Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom, znajdującym się na terenie Zespołu Basenów 
Wolbrom, ul. Kamiennogórska. 

2. Klucze od kortu do padla można pobierać w Kasie Zespołu Basenów w Wolbromiu od 
poniedziałku do niedzieli, w godzinach jej pracy. 

3. Korzystanie z kortu jest możliwe w godzinach pracy Zespołu Basenów.  
4. Korzystający jest zobowiązany bezwzględnie przestrzegać regulaminów obowiązujących na 

terenie Zespołu Basenów Wolbrom. 
 

Opłaty za korzystanie z kortu 
5. Korzystanie z kortu do padla jest odpłatne. Ceny reguluje aktualny cennik zatwierdzony przez 

podmiot zarządzający. 
6. Rozpoczęcie i zakończenie użytkowania kortu może następować o każdej pełnej godzinie. 
7. Istnieje możliwość zakupu lub wypożyczenia sprzętu do gry w padla (rakiet i zestawu piłek)  

w Kasie Zespołu Basenów Wolbrom zgodnie z cennikiem. W przypadku zgubienia lub 
zniszczenia sprzętu użytkownik zobowiązany jest uiścić odpowiednia opłatę uregulowaną przez 
cennik. 

8. Istnieje możliwość wykorzystania kortu do padla także do gry w siatkówkę, pod warunkiem 
odpowiedniego zgłoszenia  w Kasie Zespołu Basenów na jeden dzień przed dokonaną 
rezerwacją. 

9. Nieterminowe oddanie kluczy nakłada na rezerwującego konieczność uiszczenia opłaty  
w wysokości 10 PLN x  cena za każdą godzinę opóźnienia.  

10. W przypadku zgubienia lub nieoddania kluczy, osoba korzystająca z kortu ponosi koszty zakupu 
nowego zamka do kortu i dorobienia 5 kompletów kluczy. 
 

Rezerwacje kortu do padla 
11. Rezerwacja kortu do padla jest bezpłatna, możliwa na czas nie dłuższy niż 2h dziennie. 
12. Rezerwacji kortu można dokonywać w Kasie Zespołu Basenów Wolbrom, ul. Kamiennogórska, 

osobiście lub pod numerem telefonu tel. 32 706 53 90. 
13. Rezerwacja może zostać odwołana nie później niż na 6 godzin przed ustalonym terminem 

rezerwacji. Nieodwołanie rezerwacji w terminie skutkuje naliczeniem opłaty za udostępnienie 
kortu do padla, z wyjątkiem wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

14. Nieodebranie kluczy do 15 min po godzinie rezerwacji kortu jest równoznaczne z jej 
anulowaniem. 
 

Zasady korzystania z kortu do padla 
15. Prawo do korzystania z kortu do padla mają osoby akceptujące postanowienia niniejszego 

regulaminu i stosujące się do postanowień w nim zawartych. 
16. Użytkownicy kortu do padla zobligowani są do przestrzegania przepisów BHP, 

przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych 
obowiązujących na terenie obiektu. 

17. Wstęp na teren kortu jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym.  
18. Prawo do przebywania na terenie kortu do padla mają wyłącznie osoby grające. 
19. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 



20. Kort do padla może jednorazowo być użytkowany przez dwie godziny. Istnieje jednak możliwość 
wydłużenia czasu użytkowania kortu w przypadku braku chętnych do jego użytkowania  
w godzinach otwarcia. 

21. Klucze do kortu do padla są możliwe do odbioru w Kasie Zespołu Basenów Wolbrom. Osoby 
korzystające z kortu zobowiązane są do odbioru kluczy przed rozpoczęciem użytkowania kortu 
i oddania ich każdorazowo po zakończeniu gry. 

22. Na terenie kortu obowiązuje bezwzględny zakaz: 
- niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu 
- spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji 
odurzających i psychotropowych, 
- wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków 
odurzających i psychotropowych, 
- używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe, 
- wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, 
- jazdy rowerem i innymi pojazdami, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 

23. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na korcie. 
Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach zarezerwowanego czasu 
gry. 
 

Postanowienia dodatkowe 
24. Korzystający z kortu zobowiązani są do bezzwłocznego powiadomienia pracowników Zespołu 

Basenów o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu i nieprawidłowościach na korcie. 
25. Dom Kultury w Wolbromiu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

kortu do padla. 
26. Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę, 

zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortu tenisowego. 
27. Korzystający z kortu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

podczas użytkowania kortu. 
 

Postanowienia końcowe 
28. 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 kortu. 

29.  Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu lub Dyrektorowi Domu 
Kultury w Wolbromiu. 

30. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą 
rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Domu Kultury w Wolbromiu. 

31. Dom Kultury w Wolbromiu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

32. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga podmiot zarządzający. 


