REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA
1. Korty do squash`a są obiektami w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”
w Świętochłowicach.
2. Każda osoba korzystająca z kortów jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem
oraz do jego bezwzględnego przestrzegania.
3. Korty są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 22:00 oraz w sobotę i niedzielę
w godzinach od 8:00 do 20:00.
4. Rezerwacje kortów przyjmowane są osobiście i telefonicznie. Rezerwacje należy odebrać najpóźniej
10 minut przed rozpoczęciem gry. Rezerwacji kortów w terminie przypadającym na kolejny miesiąc,
można dokonać na 3 dni przed końcem poprzedniego miesiąca. W przypadku stałej miesięcznej
rezerwacji kortów, wymagana jest opłata za wstęp na korty z góry.
5. W razie chęci odwołania rezerwacji, należy o tym poinformować recepcję w dniu poprzedzającym
rezerwację. W razie spóźnienia się na kort, należy o tym poinformować recepcję, brak informacji
spowoduje wynajęcie kortu. W przypadku notorycznego odwoływania rezerwacji kortów w ostatnim
momencie tj. w dniu, na który przypada rezerwacja, obsługa ma prawo odmówić ponownej rezerwacji
kortów.
6. Zabrania się przebywania na terenie kortów poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
7. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, zarządzający ma prawo
do zmiany harmonogramu korzystania z kortów, zamknięcia ich w całości lub części.
8. Korty przeznaczone są do indywidualnej rekreacji oraz prowadzenia grup zajęciowych rekreacyjnosportowych.
9. Wstęp na korty odbywa się po wykupieniu biletu na określoną godzinami tercję. Bilet ten upoważnia
do jednorazowego wstępu. Po upływie tercji (60 minutach) światło na korcie automatycznie zgaśnie
a użytkownik jest zobowiązany opuścić kort.
10. Dozwolone jest przedłużenie gry, tylko w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu
gry traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
11. Każda osoba korzystająca z kortów powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do
uprawiania tej dyscypliny sportu. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kortów
ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem. W celu uzyskania pomocy, osoby
niepełnosprawne lub ich opiekunowie powinni zgłosić się w recepcji obiektu.
12. Z kortów mogą korzystać osoby:
a. które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
b. które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność,
c. które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów.
13. Z kortów należy korzystać obowiązkowo w stroju sportowym i zmiennym obuwiu halowym (często

oznaczonym napisem „non marking”, czystym, na płaskiej, jasnej podeszwie, bez kolców, nie
pozostawiającym podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.,). Kara za zabrudzenie kortu wynosi 100
zł.
14. Ze względów bezpieczeństwa, podczas gry zaleca się używanie okularów ochronnych.
15. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni, po otrzymaniu paska (kluczyka)
do szafki. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy
pozostawione w szafce kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
16. Na korcie mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby, za wyjątkiem zajęć z instruktorem
posiadającym uprawnienia (do okazania obsłudze obiektu przed rozpoczęciem gry).
17. Warunkiem możliwości świadczenia na terenie budynku wielofunkcyjnego (we własnym imieniu i na
własną rzecz) usług trenerskich, szkoleniowych lub podobnych, jest uzyskanie zgody Dyrekcji OSiR
„Skałka”, wyrażonej w formie pisemnej. W razie świadczenia usług z naruszeniem powyższych
postanowień, osoba dopuszczająca się ich naruszenia może zostać wyproszona przez obsługę z terenu
obiektu. Ponadto, OSiR „Skałka” - do odwołania - zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia kortów
takiej osobie.
18. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających zdrowiu lub życiu użytkowników należy
bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
19. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników kortów oraz stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu, w szczególności:
a. przebieranie się poza szatnią,
b. wchodzenie w innym (niż sportowy) stroju i obuwiu (buty tylko o jasnej podeszwie),
c. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
d. wnoszenie wody i napojów bezpośrednio na korty,
e. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
f. żucie gumy i spożywanie pokarmów,
g. wnoszenie na korty opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów,
h. zaśmiecanie i zanieczyszczanie, niszczenie terenu kortów oraz sprzętu,
i. hałasowanie, przeszkadzanie grającym, celowe uderzanie ciałem bądź rakietą w szybę na kortach,
j. noszenie okularów, szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko.
20. Na terenie kortów nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy
przedlekarskiej należy zgłosić się do recepcji obiektu, gdzie znajduje się apteczka.
21. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, stwarzające
zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie obiektu, a także osoby nie stosujące się do
obowiązującego regulaminu, do zaleceń pracowników lub służb porządkowych mogą zostać usunięte
z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania spraw na drogę postępowania karnego
i cywilnego.

22. Osoby niszczące mienie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
23. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Dyrektor
OSiR „Skałka” w Świętochłowicach.
24. OSiR „Skałka” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku korzystania
z kortów lub niestosowania się do zasad gry w squasha oraz za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe
z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Dyrektor OSiR „Skałka”

