Regulamin Kortu Tenisowego
LZS Karczów
Dysponentem kortów w Karczowie jest Klub sportowy LZS Karczów w ramach, którego działa
sekcja tenisa ziemnego. Wszelkie sprawy związane z zasadami korzystania z kortu podlegają
zarządowi klubu LZS Karczów.
1. Kort tenisowy jest miejscem czynnego wypoczynku i rekreacji.
2. KaŜdy uŜytkownik ma obowiązek posprzątania kortu po grze i wyrównania nawierzchni.
3. UŜytkowników zobowiązuje się do bezwzględnego utrzymania czystości i porządku na kortach.
4. Pierwszeństwo w korzystaniu z kortów mają członkowie powołanej sekcji tenisa ziemnego i
osoby zaangaŜowane w budowę kortów, wymaga to rezerwacji u gospodarza obiektu.
5. Korzystanie z kortów przez mieszkańców Karczowa w godzinach wyznaczonych, jest
bezpłatne. Dopuszcza się rezerwację kortu maksymalnie do dwóch godzin dziennie dającą
pierwszeństwo w korzystaniu z kortów.
6. Harmonogram wykorzystania z kortów.
Od poniedziałku do piątku
• Do godziny 1300 kort ogólnie dostępny
• Od 13 do 15 dzieci w wieku szkolnym ( szkoła podstawowa)
• Od 15 do 17 młodzieŜ
• Od 17 do zmierzchu członkowie sekcji tenisa i dorośli
W soboty
• Do godziny 12 dzieci
• Od 12 do 17 młodzieŜ
• Od 17 do zmierzchu członkowie sekcji tenisa i dorośli
W niedzielę
• Do godziny 16 dorośli
• Od godziny 17 dzieci i młodzieŜ
LZS Karczów zastrzega sobie moŜliwość zmian harmonogramu w zaleŜności do potrzeb.
7. Dopuszcza się moŜliwość stałej rezerwacji kortu lub wynajęcia kortu za zgodą zarządu klubu
przez osoby nie będące mieszkańcami Karczowa. Wysokość składki rocznej wynosi 150 zł
rocznie lub jednorazowe wynajęcie maksymalnie do dwóch godzin dziennie - 10zł za godzinę
(darowizna na rzecz LZS Karczów).
8. Korzystających z oświetlenia zobowiązuje się do pokrycia kosztów energii elektrycznej.
9. Wszelkie wpływy traktowane są jako składka lub darowizną na rzecz LZS Karczów
i przeznaczone jest na konserwację obiektu lub decyzją zarządu LZS Karczów na inne cele
związane ze statutową działalnością klubu.
10. Wpłat moŜna dokonywać po uzgodnieniu na konto Gminnego Zrzeszenia LZS Dąbrowa
z dopiskiem „Kort LZS Karczów”, lub za pośrednictwem osób upowaŜnionych.
11. Osoby korzystające z kortu zobowiązane są do prac na rzecz kortów.
12. Regulamin dotyczy równieŜ boiska wielofunkcyjnego, korzystający z niego zobowiązani są do
opuszczenia siatki po grze, zabrania się gry w siatkówkę i koszykówkę po obfitych opadach
deszczu.
13. Klucze do kortu znajdują się w bibliotece w godzinach jej pracy i u osób upowaŜnionych.
Osoby upowaŜnione:
Wiktor Sołęga tel.509826416
Adam Czeszek tel.662647699
Józef Gerc
tel.692034080

