
Regulamin Centrum Rakietowego: 

Regulamin ten ma na celu określenie zasad działania Centrum Rakietowego, a zasady w nim zawarte 

dotyczą wszystkich korzystających z obiektu Centrum Rakietowe. 

Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

1. Czas jednej rezerwacji wynosi 60 minut (w tym czasie kort musi zostać posprzątany i przygotowany  

do następnej godziny użytkowania). 

2.  Na terenie obiektu obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy oraz zmienne obuwie sportowe.  

3. Przebierać należy się w miejscu do tego przeznaczonym.  

4. Miejsce rezerwacji wskazuje obsługa Centrum Rakietowego. 

5. Uprasza się o nieużywanie wulgarnego języka.   

6. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu sportowego podczas zajęć zobowiązani są do użytkowania 

go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.  

7. Obsługa obiektu lub osoba prowadząca zajęcia sportowe mają prawo zwrócić uwagę na niestosowne 

zachowanie się osób i stosować wobec nich odpowiednie sankcje wraz z odmówieniem stosowania 

się do regulaminu. 

8. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub 

odkupienia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawny opiekun.  

9. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione w miejscu, gdzie prowadzone są zajęcia Centrum 

Rakietowe nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Osoby, nie regulujące zobowiązań za zarezerwowane godziny nie będą miały prawa gry na kortach 

tenisowych, do momentu całkowitego uregulowania zaległości. 

11. Osoby nie biorące udziału w grach sportów rakietowych, zobowiązane są do przebywania  

w strefie wypoczynkowej. 

12. Korty są czynne w ustalonych godzinach i w oparciu o złożone zamówienia. 

13. Do gry na kortach uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt zgodnie  

z cennikiem, stanowiącym integralną część regulaminu. 

14. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, a także podporządkowanie się decyzjom osób 

sprawujących opiekę nad obiektem. 

15. Korzystający z kortu ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest 

opuścić kort niezwłocznie po zakończeniu rezerwacji. 

 

PŁATNOŚCI 

16. Chcąc uzyskać zniżkę należy okazać potrzebny do niej dokument. W przypadku zniżki studenckiej 

należy okazać ważną legitymację studencką, w przypadku karty MultiSport należy okazać kartę 

MultiSport oraz ważny dowód tożsamości.  

W razie potrzeby otrzymania Faktury Vat należy zgłosić ten fakt w momencie płacenia oraz podać 

wszystkie niezbędne dane. 



 

17. NIEODWOŁANIE REZERWACJI 

 

Za nieodwołalnie rezerwacji minimum 12 godzin przed czasem jej realizacji, na osobę robiącą 

rezerwację zostanie nałożona opłata za rezerwację. 

Centrum Rakietowe zapewnia: 

• sprzęt sportowy za dodatkową opłatą; 

• fantastyczną atmosferę i uczucie, że wszyscy grający w Centrum Rakietowym nie są Klientami, 

tylko naszymi Partnerami. 

 

 

Postanowienia końcowe  

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego 

niezależnych. Jeżeli rezerwacja była wcześniej opłacona Wynajmujący dokona zwrotu 

poniesionych opłat lub udostępni kort w innym dogodnym terminie. 

2. Wszelkie tłumaczenia się brakiem znajomości treści Regulaminu i Cennika nie będą 

uwzględniane. 

3. Regulamin jest wiążący nie tylko dla uczestników, ale także dla wszystkich osób 

przebywających na terenie kortów. 

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Władz obiektu. 

5. Władze obiektu mają prawo niedopuszczenia do wstępu na obiekt bez podania powodu swojej 

decyzji 

 

Życzymy miłej zabawy z Centrum Rakietowym! ☺ 

 

Korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu  

 

 


