
 
 

 

Regulamin kortu tenisowego i kortu do padla  

w czasie trwania ograniczeń związanych 
z pandemią koronawirusa 

 
 

Postanowienia ogólne  
1. Kort tenisowy i kort do padla są obiektami Domu Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 

Wolbrom.  
2. Klucze od kortów można pobierać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 w budynku 

krytego basenu Zespołu Basenów Wolbrom, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod 
numerem 32 706 53 90. Klucze po skończonej grze NIEZWŁOCZNIE należy oddać na recepcji 
na basenie lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach głównych Domu Kultury. 

 

Opłaty za korzystanie z kortów 
3. Korzystanie z kortów jest płatne. Kort tenisowy – 15 PLN za godzinę, kort do padla – 20 PLN 

za godzinę.  
4. Rozpoczęcie i zakończenie użytkowania kortu może następować o każdej pełnej godzinie. 
5. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do gry w tenisa ziemnego (rakiety i piłki 

tenisowe). Wypożyczenie dwóch rakiet oraz trzech piłek  
na czas 1 godziny zgodnie z cennikiem wynosi 15 PLN. Wypożyczenie rakiet i piłek do padla – 
5 PLN. Jednorazowe wypożyczenie maszyny tenisowej – 30 PLN.  

6. Nieterminowe oddanie kluczy nakłada na rezerwującego konieczność uiszczenia opłaty w 
wysokości 20 PLN za każdą godzinę opóźnienia. Opłata za zgubioną piłkę wynosi 10 PLN.  

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

 

Rezerwacje kortów 
 

8. Dzieci i młodzież wnoszą taką samą opłatę jak dorośli. 
9. Rezerwacja kortów odbywa się poprzez aplikację reservise.com lub poprzez kontakt 

telefoniczny z Zespołem Basenów. Jeżeli rezerwacja zostaje dokonana przez aplikację, aplikacja 
pobiera od razu opłatę za użytkowanie kortu. Jeżeli rezerwacja zostaje dokonana poprzez 
kontakt telefoniczny, opłaty za użytkowanie kortu należy dokonać natychmiast poprzez 
przelew na konto Domu Kultury w Wolbromiu (dostępne w zakładce Kontakt na stronie 

dk.wolbrom.pl). 
10. W przypadku niesprzyjającej pogody lub innych okoliczności wykluczających skorzystanie 

z kortów, możliwe jest przeniesienie wykupionego terminu poprzez kontakt telefoniczny z 
Domem Kultury w Wolbromiu.  

11. Rezerwacji należy dokonywać w godzinach pracy Basenów. Klucze należy odebrać w 
godzinach pracy Basenów. Nie należy dokonywać rezerwacji dotyczących użytkowania kortu w 
weekendy w czasie weekendu, od godziny 15 w piątek do końca niedzieli, ponieważ nie ma 
wtedy możliwości odbioru kluczy. W przypadku, jeśli klient chce skorzystać z kortu w 
weekend, konieczne jest dokonanie rezerwacji, opłaty i odbioru kluczy do piątku 
poprzedzającego zaplanowaną grę, do godziny 15.00. Dokonanie rezerwacji po tej godzinie 
będzie niemożliwe. 

 

Zasady korzystania z kortów 



12. Prawo do korzystania z kortów mają osoby akceptujące postanowienia niniejszego 
regulaminu i stosujące się do postanowień w nim zawartych.  

13. Użytkownicy kortów zobligowani są do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, 
sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na 
terenie obiektu.  

14. Wstęp na teren kortów jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym, przeznaczonym do 
gry. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od pozostałych graczy. 

15. Prawo do przebywania na terenie kortów mają wyłącznie osoby grające. 
16. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.  
17. Kort może jednorazowo być użytkowany przez dwie godziny. Istnieje jednak możliwość 

wydłużenia czasu użytkowania kortu w przypadku braku chętnych do jego użytkowania 

w godzinach otwarcia. 
18. Klucze do kortów znajdują się na recepcji Zespołu Basenów Wolbrom. 
19. Na terenie kortów 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. 

20. Kort tenisowy wyposażony jest w siatkę do tenisa ziemnego. 
21. Korzystający z kortów zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na korcie. 

Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach zarezerwowanego 
czasu gry. 

 

Postanowienia dodatkowe 
22. Korzystający z kortu zobowiązani są do bezzwłocznego powiadomienia pracowników Basenów 

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

kortów. 
24. Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące 

szkodę, zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów.  
25. Korzystający z kortów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone podczas użytkowania kortów. 
 

Postanowienia końcowe  

26. 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.  

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

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

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


