
OKiR.0142.9.2021 

 

Zarządzenie Nr 9/2021  

Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu  

z dnia 25 października 2021 roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Pakosławiu 

 

 § 1.  

na podstawie: Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194), Rozporządzenia Ministra  Zdrowia  

z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  

stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. , poz. 491), Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia  

6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861), Statutu  Ośrodka Kultury i 

Rekreacji w Pakosławiu z dnia 17 czerwca 2011 r. wprowadzam, co następuje: 

 

Wprowadza się Regulamin korzystania z kortu tenisowego w Pakosławiu. 

§ 2.  

Regulamin określa zasady rezerwacji, korzystania i odpłatności za korzystanie z kortu 

tenisowego w Pakosławiu. 

§ 3.  

Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. 

Korzystanie z kortu tenisowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem wyżej 

wymienionego Regulaminu. 

§ 5.  

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu  

z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortu 

tenisowego w Pakosławiu. 

      § 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021r. 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 9/2021 

Dyrektora Ośrodka Kultury  

i Rekreacji w Pakosławiu 

z dnia 25 października 2021r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

korzystania z kortu tenisowego 

w Pakosławiu 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z KORTU TENISOWEGO W PAKOSŁAWIU 

1. Regulamin określa zasady rezerwacji, korzystania i odpłatności za korzystanie z kortu 

tenisowego w Pakosławiu. 

2. Każdy, kto przebywa na terenie kortu tenisowego, zobowiązany jest do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami. 

3. Kort tenisowy jest obiektem sportowo-rekreacyjnym będącym w użytkowaniu 

Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, zwanego dalej Administratorem obiektu.   

4. Kort dostępny jest:  

- od poniedziałku do piątku w godz.: 15:00-21:00,  

- w soboty i niedziele w godz.: 13:00 – 17:00.  

5. Administrator obiektu przyjmuje rezerwacje kortu na pełne godziny zegarowe. 

Rezerwacji kortu można dokonywać telefonicznie u Administratora obiektu pod  

nr telefonu: 605 441 997, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00. Kort 

tenisowy można zarezerwować jednorazowo maksymalnie na 2 godziny zegarowe. 

Podczas rezerwacji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  

nr kontaktowego. 

6. Cennik korzystania z kortu tenisowego w Pakosławiu: 

 Mieszkańcy Gminy 

Pakosław 

Osoby spoza Gminy 

Pakosław 

Dorośli 10,00 zł / 60 min. 15,00 zł / 60 min. 

Dorosły + dziecko 10,00 zł / 60 min. 15,00 zł / 60 min. 

Dzieci i młodzież do 

ukończenia 18 roku życia 

5,00 zł / 60 min. 7,50 zł / 60 min. 

 

 Opłata stanowi iloczyn liczby godzin oraz obowiązującej stawki.  

7. Płatności za korzystanie z kortu w przypadku jednorazowej lub kilkurazowej 

rezerwacji w danym miesiącu należy dokonać do 5 dnia następnego miesiąca poprzez 



wpłatę na konto bankowe Administratora obiektu.   
 

Dane do przelewu:  

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,    

ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław   

NIP 699 195 38 49   

Bank Spółdzielczy w Jutrosinie: nr konta 31 8674 0009 1300 0257 2000 0010  

W tytule przelewu: imię i nazwisko, opłata za rezerwację kortu tenisowego za 

miesiąc………  

8. Odpłatność za sezon dla członków grup zorganizowanych, tj. Pakosławskiej Ligi   

     Tenisa Ziemnego oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”  

     w Pakosławiu: 

 Mieszkańcy Gminy 

Pakosław 

Osoby spoza Gminy 

Pakosław 

Dorośli 80,00 zł / sezon 100,00 zł / sezon 

Dzieci i młodzież do 

ukończenia 18 roku życia 

50,00 zł / sezon 50,00 zł / sezon 

9. Opłaty za korzystanie z kortu przez grupy zorganizowane należy dokonać za cały 

sezon poprzez wpłatę na konto bankowe Administratora obiektu, na podstawie 

otrzymanej faktury. Faktura zostanie wystawiona przed rozpoczęciem rozgrywek na 

podstawie listy członków danej grupy zorganizowanej, którą to grupa ta jest 

zobowiązana dostarczyć do Administratora obiektu przed rozpoczęciem rozgrywek. 

10. Wymaga się, aby podczas korzystania z kortu osób do 10 roku życia obecny był 

rodzic/opiekun podopiecznego lub dziecko posiadało pisemną zgodę 

od rodzica/opiekuna, na brak przeciwwskazań do korzystania z kortu.   

(Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.) 

11. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu przyjmuje rezerwacje jednorazowe lub na 

cały miesiąc.  

12. Chęć przedłużenia rezerwacji miesięcznej na kolejny okres należy zgłosić 

telefonicznie - nie później niż na 1 tydzień przed zakończeniem obecnej rezerwacji.  

W innym przypadku nie ma gwarancji utrzymania danego terminu. 

13. Istnieje możliwość dokonania odwołania rezerwacji. Aby odwołanie rezerwacji 

zostało uznane, należy telefonicznie powiadomić Administratora obiektu z co 

najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem. Wówczas istnieje możliwość ustalenia 

innego terminu rezerwacji. W przeciwnym razie, na rezerwującym spoczywa 

obowiązek uiszczenia opłaty za zarezerwowany termin. W sytuacji nie uiszczenia 

opłaty, nie ma możliwości dalszego korzystania z kortu tenisowego.  

14. Administrator ma prawo do nieudostępniania kortu, w szczególnych przypadkach tj.:  

- złe warunki atmosferyczne,   



- przyczyny techniczne,   

- z przyczyn od niego niezależnych.  

15. Jeżeli z powodów wymienionych w pkt. 14 użytkownik nie skorzysta z pełnej 

rezerwacji, wówczas ma prawo rezerwacji innego terminu w ramach 

niewykorzystanych godzin.  

16. Obiekt udostępniany jest przez pracownika Ośrodka Kultury i Rekreacji  

w Pakosławiu. 

17. Pracownik udostępniający obiekt uprawniony jest do wynajęcia kortu tenisowego 

innej osobie, jeśli osoba, która dokonała wcześniejszej rezerwacji nie stawi się na nim 

w ciągu 10 minut od ustalonej godziny rezerwacji, licząc od początku godziny 

rezerwacji. Wówczas inna osoba zainteresowana skorzystaniem z wolnego kortu 

tenisowego przekazuje niezbędne dane pracownikowi obsługującemu obiekt 

i dokonuje płatności zgodnie z pkt. 4, natomiast pracownik przekazuje informację 

o dodatkowym wykorzystaniu kortu tenisowego Administratorowi obiektu. 

18. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych 

godzin. 

19. Po zakończonej grze na korcie należy zostawić porządek.  

20. Na korcie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej 

dla kortu tenisowego. 

21. Korzystający z kortu tenisowego zobowiązani są do kulturalnego zachowania. 

22. Zabrania się:  

a) wykorzystywania kortu tenisowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

b) niszczenia nawierzchni poprzez stosowanie niewłaściwego obuwia,  

c) spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie kortu tenisowego,  

d) wnoszenia opakowań szklanych,  

e) jazdy na rolkach, deskach, rowerach, itd. na terenie kortu tenisowego,  

f) wprowadzania zwierząt na teren kortu tenisowego.  

23. Odpowiedzialność za szkody poczynione na terenie kortu tenisowego ponosi 

użytkownik. 

24. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na korcie 

przedmioty. 

25. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy 

użytkownika kortu. 

26. Korzystający z kortu tenisowego oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań 

zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Administrator 

obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu. Osoby 

korzystające z kortu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. 



27. Osoby korzystające z kortu tenisowego zobowiązane są przestrzegać zasad korzystania 

z kortu tenisowego w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej stanowiących Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

28. Osoby nie stosujące się do postanowień nie będą wpuszczane na teren kortu. 

29. Do egzekwowania postanowień oraz prowadzenia organizacyjnej i porządkowej 

działalności upoważnieni są pracownicy Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. 

30. Wszelkie uwagi i skargi, a także zauważone braki oraz usterki należy zgłosić  

u pracowników lub w siedzibie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu  

(ul. Kolejowa 4 , 63-920 Pakosław, tel. 605 441 997). 

 

Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 

                                                                         (-) Halina Kusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu korzystania  

z kortu tenisowego w Pakosławiu 

 

…………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………. 

(tel. kontaktowy) 

 

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Oświadczam, że mój syn/ moja córka 

……………………………………..…….……………………………………………………..…   

(imię i nazwisko dziecka)   

może samodzielnie korzystać z kortu tenisowego w Pakosławiu, którego Administratorem jest 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.  

Oświadczam, iż jestem świadomy o odpowiedzialności za zdrowie swojego dziecka oraz 

zachowanie się dziecka podczas korzystania z kortu tenisowego zgodne z Regulaminem 

obiektu. 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu korzystania  

z kortu tenisowego w Pakosławiu 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO  

W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII  

NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

  

1.Obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego. 

2.Opiekun obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk.     

   Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 

3.Opiekun obiektu dezynfekuje sprzęt i klamki po każdym użyciu i każdej grupie   

   korzystających. 

4.Obowiązuje korzystanie, tylko i wyłącznie, z osobistego sprzętu treningowego. 

5.Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki po grze”. Można ją zastąpić  

   skinieniem głową. 

6.Sugerowana jest gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu). 

7.Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu. 

8.Z czasu użytkowania obiektu każdorazowo odliczane jest około 15 minut w celu  

   zachowania odstępu czasowego między opuszczeniem kortu przez jednych graczy,  

   a wejściem na kort następnych graczy oraz na dokonanie dezynfekcji sprzętu i obiektu. 


