UCHWAŁA Nr XLII/450/22
zmieniająca 
Uchwałę NR XIX/2020/12
Rady Miejskiej w Polkowicach
Z dnia 12 czerwca 2012r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych  obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej gminy Polkowice
(załącznik nr 4 do ww. uchwały)
Regulamin korzystania z obiektu kortów tenisowych w Polkowicach
§ 1. 
Postanowienia ogólne

1.	Właścicielem obiektu kortów tenisowych położonych przy ul. 3 Maja 50 w Polkowicach jest gmina Polkowice.
2.	Infrastrukturę obiektu kortów tenisowych stanowią:
a)	korty tenisowe odkryte o nawierzchni z mączki ceglanej (4 sztuki),
b)	kort tenisowy w hali o nawierzchni z mączki ceglanej,
3.	Obiektem kortów tenisowych zarządza administrator wybrany przez gminę.
4.	Czynności administratora na obiekcie wykonywać będą pracownicy administratora zwani dalej obsługą.
5.	Godziny udostępnienia obiektu kortów tenisowych określa administrator obiektu, a informację o tym umieszcza na tablicy informacyjnej przy obiekcie i na swojej stronie internetowej.
6.	Wstęp na teren obiektu kortów tenisowych poza godzinami otwarcia jest zabroniony.
§ 2. 
Rezerwacje kortów tenisowych

1.	Rezerwacja poszczególnych kortów jest możliwa:
a)	na okres do 14 dni włącznie, u obsługi kortów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
b)	na okres dłuższy niż 14 dni, wyłącznie na pisemny wniosek w biurze administratora, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
2.	Rezerwacja kortów w hali w okresie jesienno-zimowym jest możliwa wyłącznie na wniosek pisemny w biurze administratora, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
3.	W przypadku zajęć cyklicznych wymagane jest złożenie administratorowi harmonogramu zajęć, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym harmonogram ma obowiązywać.
4.	Pierwszeństwo w rezerwacji kortów mają zgodnie z nw. kolejnością:
a)	mieszkańcy gminy Polkowice, będący członkami klubów sportowych,
b)	mieszkańcy gminy Polkowice w grupach zorganizowanych,
d)	mieszkańcy gminy Polkowice,
e)	inne osoby.
5.	W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut i nie powiadomienia o tym fakcie obsługi kortów osoba rezerwująca traci rezerwację, a zarezerwowany obiekt sportowy może zostać udostępniony innej osobie.
6.	Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu. O fakcie tym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
§ 3. 
Zasady korzystania z kortów

1.	Obiekt jest ogólnodostępny.
2.	Korty są miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć sportowych i uprawiania sportów.
3.	Z obiektu kortów tenisowych można korzystać wyłącznie za zgodą obsługi.
4.	Użytkownicy kortów mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych kompleksu basenowego.
5.	Dzieci mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej.
6.	Grupy zorganizowane powinny posiadać minimum jednego opiekuna na 15 dzieci.
7.	Opiekun grupy zorganizowanej po wejściu na teren obiektu zobowiązany jest skontaktować się z obsługą obiektu celem zapoznania się z zasadami korzystania z obiektu.
8.	Opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z obiektu.
9.	Korzystanie z kortu przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w celach zarobkowych może odbywać się tylko po uprzednim podpisaniu umowy najmu kortu tenisowego na dany sezon z administratorem obiektu.
10.	Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w pkt 9, jest przedstawienie przez wynajmującego dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej upoważniającej do prowadzenia zajęć gry w tenisa ziemnego.
11.	Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego dostosowanego do rodzaju nawierzchni.
12.	Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
13.	Korzystający z kortów zobowiązani są do przestrzegania zarezerwowanego czasu.
14.	Po zakończonych zajęciach korzystający mają obowiązek uporządkowania zarezerwowanego terenu w ramach wynajętego czasu.
15.	Zajęcia sportowe małoletnich mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która przyjmuje odpowiedzialność za uczestniczących w zajęciach.
16.	Korzystającym z kortów zabrania się:
a)	samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu,
b)	używania sprzętu sportowego innego niż wymagany na kortach tenisowych,
c)	wynoszenia sprzętu poza obręb kortów,
d)	zakłócania zajęć innym użytkownikom.
17.	Na terenie obiektu kortów obowiązuje zakaz:
a)	wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników,
b)	(stwierdzono nieważność),
c)	(stwierdzono nieważność),
d)	wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,
e)  (stwierdzono nieważność),
f)	(stwierdzono nieważność),
g)	(stwierdzono nieważność),
h)	wjazdu, wprowadzania i poruszania się po terenie obiektu wszelkimi pojazdami bez zgody administratora.
18.	Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze obiektu.
19.	(stwierdzono nieważność).
20.	Obsługa obiektu ma prawo do usunięcia z terenu kortów osoby łamiące regulamin oraz niestosujące się do jej poleceń.
§ 4.
 Postanowienia końcowe

1.	Korzystanie z obiektu kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
2.	Skargi i wnioski należy składać obsłudze obiektu kortów lub w biurze administratora.

