
REGULAMIN WYNAJMU KORTÓW
TENISA/ SQUASHA/ TENISA

STOŁOWEGO

SQUASH/ TENIS STOŁOWY

1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji
terminowej, na określony dzień i godzinę.

2. Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów,
dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni i łazienek
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ogólnymi zasadami kultury i dobrego
wychowania.

3. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Lubisfery ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w
przypadku złamania lub zagięcia odpowiedzialność materialna wynosi 100%
wartości nowej rakiety.

4. Na korcie mogą przebywać tylko osoby grające (max 3, lub 4 na zajęciach
grupowych z instruktorem), w czystym obuwiu na jasnej, kauczukowej
podeszwie, która nie pozostawia śladów na podłodze.

5. Osoby posiadające brudne obuwie lub obuwie z ciemną podeszwą, rysującą
powierzchnię parkietu zostaną poproszone o opuszczenie kortu, co nie uprawnia
ich do ubiegania się o zwrot opłaty za zarezerwowany wcześniej kort.

6. Zaleca się używanie okularów ochronnych.
7. Rezerwacji kortów można dokonywać w recepcji Lubisfery osobiście lub

telefonicznie (podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy) oraz poprzez
Panel Klienta na stronie internetowej obiektu pod warunkiem, że posiada się
aktywny karnet.

8. Odwołanie rezerwacji możliwe jest tą samą drogą co rezerwacja, 8 godz. przed
terminem zarezerwowanych kortów. W innym przypadku rezerwujący
zobowiązany jest uiścić pełną opłatę za wynajem kortów.

9. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60
minut, liczone od pełnej godziny zegarowej; każde przedłużenie o 5 minut
nalicza kolejne pół godziny wynajęcia toru.

10. Gracze korzystają z kortu na własną odpowiedzialność z uwzględnieniem
wszystkich zasad bezpieczeństwa.

11. Dzieci do lat 16 zobowiązane są do noszenia okularów ochronnych i
rozgrzewkę przed grą w celu uniknięcia kontuzji.



12. Wysokość opłat za korzystanie z kortu wynika z cennika, która znajduje się w
recepcji i na stronie internetowej www.lubisfera.pl

13. Na terenie obiektu dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.

14. Imprezy sportowe i turnieje organizowane na kortach odbywają się w oparciu o
odrębne regulaminy.

15. Kort można zarezerwować jednorazowo bez ważnego karnetu. W przypadku
chęci posiadania więcej niż jednej rezerwacji jest możliwość wykupienia karnetu
na min. 4 godz. płatne z góry. Każdy karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu, po
upływie terminu ważności z karnetu nie można korzystać.

TENIS

1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji
terminowej,na określony dzień i godzinę.

2. Osoba wynajmująca kort osobiście odpowiada za zachowanie współpartnerów,
dbałość o powierzone wyposażenie, sposób korzystania z szatni i łazienek
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ogólnymi zasadami kultury i dobrego
wychowania.

3. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do Lubisfery ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w
przypadku złamania lub zagięcia odpowiedzialność materialna wynosi 100%
wartości nowej rakiety lub koszt jej naprawy.

4. Jednorazowo na korcie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby z wyjątkiem
grup zorganizowanych i nauki gry w tenisa ziemnego.

5. Na korcie obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie i strój sportowy. W
przypadku nieodpowiedniego obuwia, pracownik Lubisfery ma prawo nie
wpuścić danej osoby na kort.

6. Na terenie obiektu dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.

7. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz
podporządkowanie się decyzjom osoby nadzorującej korty.

8. Korzystający ma prawo wejść na kort dokładnie o opłaconej godzinie i
zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji, po
wcześniejszym wyszczotkowaniu kortu.

9. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom
na kortach sąsiednich.



10. Rezerwacji kortów można dokonywać w recepcji Lubisfery osobiście lub
telefonicznie (podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy) oraz poprzez
Panel Klienta na stronie internetowej obiektu pod warunkiem, że posiada się
aktywny karnet.

11. Odwołanie rezerwacji możliwe jest tą samą drogą co rezerwacja, 8 godz. przed
terminem zarezerwowanych kortów. W innym przypadku rezerwujący
zobowiązany jest uiścić pełną opłatę za wynajem kortów. W przypadku
rezerwacji jednorazowej na konto klienta zostaje doładowany debet do spłaty w
wysokości ceny za wynajęty kort, natomiast gdy klient posiada aktywny karnet -
rezerwacja zostaje ściągnięta z karnetu.

12. Kort można zarezerwować jednorazowo bez ważnego karnetu. W przypadku
chęci posiadania więcej niż jednej rezerwacji jest możliwość wykupienia karnetu
na min. 4 godz. płatne z góry. Każdy karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu, po
upływie terminu ważności z karnetu nie można korzystać.


