
 

Regulamin rezerwacji i odpłatności za korty tenisowe  

w  Miejskiej Górce 

 

1. Rezerwacji kortów można dokonywać telefonicznie na zasadach określonych w 

regulaminie korzystania z kortów. 

2. Opłata za wynajęcie kortu od osób mających ukończony 18 rok życia wynosi 15 zł za 

1 godzinę = 60 minut. 

3. Opłata stanowi iloczyn liczby godzin oraz obowiązującej stawki. 

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

rezerwacji w minionym miesiącu należy dokonać do 5 dnia następnego miesiąca 

poprzez wpłatę na konto.  

Dane do przelewu: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce 

Ul. Jana Pawła II 6 

63-910 Miejska Górka  

NIP 6991820284 

Bank Spółdzielczy we Wschowie 45 8669 0001 0023 7389 2000 0004 

W tytule przelewu: imię i nazwisko, opłata za kortu, miesiąc  

5. Osoby do 18 roku życia mogą korzystać z kortu bezpłatnie.  

6. Wymaga się, aby podczas korzystania z kortu osób do 15 roku życia, obecny był 

rodzic/opiekun podopiecznego lub dziecko posiadało pisemną zgodę od 

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

pobrania ze strony www.oksialmiejskagorka.pl  lub w siedzibie OKSiAL – sekretariat 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.)  

7. Można dokonać rezerwacji jednorazowej lub stałej. Poprzez rezerwację stałą rozumie 

się maksymalnie 1 miesiąc.  

8. Chęć przedłużenia rezerwacji stałej na kolejny okres należy zgłosić obsłudze kortu nie 

później niż na 1 tydzień przed zakończeniem obecnej rezerwacji. W innym przypadku 

nie ma gwarancji utrzymania danego terminu. 

9. Można dokonać odwołania rezerwacji z co najmniej 24- godzinnym wyprzedzeniem. 

Wówczas ustalony zostaje inny termin rezerwacji w ramach dokonanej opłaty za 

godziny odwołane. 

10. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę. 

11. W sytuacji nie uiszczenia wcześniejszej opłaty, nie ma możliwości korzystania z 

kortu. 

12. Zarządzający ma prawo do nieudostępniania kortów, w szczególnych przypadkach tj.: 

- złe warunki atmosferyczne, przyczyny techniczne, brak zasilania w energię 

elektryczną 

- z przyczyn od siebie niezależnych 

13. Jeżeli z powodów wymienionych w pkt. 10 użytkownik nie skorzysta z pełnej 

rezerwacji, wówczas ma prawo rezerwacji innego terminu w ramach 

niewykorzystanych godzin. 

14. W przypadku organizowania na terenie kortów imprez zamkniętych, osoby 

posiadające wykupiona rezerwację, zostaną o tym poinformowane z co najmniej 3- 

dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje im prawo przesunięcia 

rezerwacji na inny termin. 

http://www.oksialmiejskagorka.pl/


15. Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów innej osobie, jeśli użytkownik nie 

stawi się na korcie w ciągu 15 minut, licząc od początku godziny rezerwacji oraz nie 

powiadomi o możliwym spóźnieniu. Wówczas inna osoba zainteresowana 

skorzystaniem z wolnego kortu  musi niezwłocznie dokonać płatności za rezerwację.  

 

 

 

 

Dyrektor 

Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej  

      w Miejskiej Górce  

   

        

 

 


