
 

 

UCHWAŁA NR X/76/2021 

RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2021 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 14 lipca 2021r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu kortów tenisowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IX/64/2021 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 14.07.2021 roku w sprawie 

uchwalenia regulaminu kortów tenisowych Załącznik nr 1 uzyskuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej, usytuowanej na terenie 

ww. obiektu. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju: 

Marlena Runiewicz-Wac

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 września 2021 r.

Poz. 4009



Załącznik nr 1 do uchwały nr X/76/2021 

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH PRZY ULICY SPORTOWEJ 

W POLANICY-ZDROJU 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na kortach tenisowych przy ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju i określa 

zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie. 

2. Korty tenisowe są obiektem sportowo – rekreacyjnym stanowiącym własność Gminy Polanica-Zdrój, 

a zarządzanie kortami powierzone jest Administratorowi obiektu. 

3. Administratorem kortów jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-

Zdrój, tel. 74 865 17 70 - Biuro Obsługi Klienta lub infolinia 801 177 207. 

4. Administrator obiektu zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni 

i urządzeń kortów tenisowych oraz prowadzi harmonogram korzystania z kortów tenisowych. 

5. Korty tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 7:00 do 20:00. 

6. Korty są ogólnodostępne po uzgodnieniu terminu korzystania z kortów z Administratorem obiektu. 

7. Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie dokonanej rezerwacji u Administratora obiektu. 

8. Wejście na kort tenisowy odbywa się tradycyjnie, za pomocą klucza, lub poprzez wprowadzenie, na zamku 

szyfrowym zainstalowanym na bramce wejściowej na korty, indywidualnego kodu sms otrzymanego  

na wskazany przez Użytkownika numer telefonu. 

9. Za korzystanie z kortów tenisowych nie pobiera się opłaty. 

10. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu 

tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego. 

11. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem. 

12. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym 

terminem korzystania z kortów tenisowych. 

13. Osoby, które dwukrotnie nie odwołały prawidłowo rezerwacji nie mogą korzystać z kortów tenisowych 

oraz dokonywać kolejnych rezerwacji przez okres 1 miesiąca. 

14. Administrator obiektu uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli 

Użytkownik, który dokonał rezerwacji, nie stawi się na korcie tenisowym na 5 minut przed zarezerwowaną 

godziną oraz nie powiadomi Administratora obiektu o możliwym spóźnieniu. 

15. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność 

taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, 

za które Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

16. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji 

turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych 

i porządkowych. 

17. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do: 

a) gry w stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego, 

b) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Administratora obiektu, 

c) zachowania czystości i porządku, 

d) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortu sąsiedniego, 

e) niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry, 
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f) zasiatkowania kortu po skończonej grze, 

g) bezzwłocznego poinformowania Administratora obiektu o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu 

lub innych nieprawidłowościach. 

18. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się: 

a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu, 

b) wnoszenia na teren kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu, 

c) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, 

d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających 

i psychotropowych, 

e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, 

f) przebywania na terenie Kortów poza godzinami otwarcia. 

19. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

20. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie 

rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników. 

21. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich 

działaniem lub zaniechaniem. 

22. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez prawa 

do korzystania z kortów tenisowych przez okres trzech miesięcy. 

23. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, w tym skargi i wnioski, należy składać 

u Administratora obiektu lub w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3,  

57-320 Polanica-Zdrój, tel. 74 868 06 00. 

24. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane  

i rozstrzygane przez Właściciela. 
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