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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2020  

                                                                           Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu z dnia.20.05.2020 r. 
 
   REGULAMIN KORTU TENISOWEGO I ŚCIANKI 
     Białołęcki Ośrodek Sportu 

 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

BOS – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Światowida 56 w Warszawie, 
jednostkę organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadająca osobowości prawnej, prowadzoną                   
w formie jednostki budżetowej. 
Dyrektorze BOS – należy przez to rozumieć Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu. 
Kierowniku Obiektu – należy przez to rozumieć Kierownika Zespołu Obiektów Światowida (ZOŚ) 
Obiekcie – należy przez to rozumieć wyodrębniony obiekt sportowo-rekreacyjny będący w zarządzaniu BOS. 
Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Kortu Tenisowego i Ścianki Białołęckiego Ośrodka Sportu. 
Użytkowniku Kortu - należy przez to rozumieć osobę, która wykupiła bilet, karnet lub może korzystać z zajęć         
na podstawie umowy abonamentowej. 
Umowie abonamentowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą z podmiotem świadczącym na rzecz 
klientów usługi sportowo-rekreacyjne, z których mogą korzystać osoby fizyczne za okazaniem stosownego 
dokumentu określonego tą umową, zwanego dalej „Kartą”. 
 
Część ogólna 
 
1. Kort tenisowy jest obiektem Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56            

w Warszawie o łącznej powierzchni 688 m2. 
2. Kort tenisowy czynny jest sezonowo.                                                                          

• w okresie kwiecień-październik: od poniedziałku do niedzieli, w godz. 6:00-22:00     
• w okresie   lipiec-sierpień: od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9:00-21:00.  

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. opadów deszczu 
powodujących namoknięcie nawierzchni, wystąpienia awarii lub konserwacji urządzeń, 
kort może być czasowo wyłączony z eksploatacji. 

4. Na korcie tenisowym wymagany jest strój sportowy oraz zamienne obuwie 
przystosowane do tenisa ziemnego z drobnym protektorem, nie powodującym uszkodzeń 
nawierzchni. Okrycie wierzchnie i obuwie należy zostawić w szatni ogólnej. 

5. Przed przystąpieniem do gry na korcie tenisowym należy zapoznać się z treścią 
niniejszego Regulaminu.  

6. Zakup biletu, karnetu, korzystanie z zajęć na podstawie umowy abonamentowej jest 
równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 

 
Zasady korzystania 

 
1. Przy korzystaniu z kortów przez osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna 

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 
2. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z kortu tylko pod opieką i nadzorem osoby dorosłej. 
3. Osoby korzystające z kortu robią to na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko 

związane z amatorskim uprawianiem sportu. W przypadku osób poniżej 18 lat 
odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

4. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła 
kontaktowe. Korzystanie z nich w czasie gry odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność 
posiadacza. 
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5. Warunkiem wstępu na kort jest wykupienie jednorazowego biletu, karnetu lub korzystanie 
z zajęć na podstawie umowy abonamentowej. Korzystanie wyłącznie ze ścianki do tenisa 
również podlega opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

6. Przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić stan techniczny oraz bezpieczeństwo kortu. 
Zauważone braki lub usterki należy zgłosić w Recepcji BOS. 

7. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji kortu. 
Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 22 676 50 72 wew.101 lub elektronicznie 
pod adresem  recepcja@bos.waw.pl. 

8. Nie należy dopuszczać do przeniesienia na płytę kortu „przedmiotów obcych” tj. brudu, 
piasku, ziemi, kamieni i innych elementów, które powodują zniszczenie nawierzchni. 

9. Obowiązuje zakaz wchodzenia na kort tenisowy w butach do piłki nożnej typu korki lub 
innych butach z kolcami, które mogą zniszczyć nawierzchnię. 

10. Po skończonej grze należy wyrównać kort i zostawić porządek. 
11. Korzystający z kortu zobowiązani są do kulturalnego zachowywania się. 
12. Na terenie kortu tenisowego obowiązuje zakaz: 

• wnoszenia i spożywania jedzenia, napojów alkoholowych oraz innych używek, 
• wnoszenia i używania przedmiotów szklanych, niebezpiecznych i o ostrych 

krawędziach. 
13. Użytkowników Kortu obowiązuje zakaz przebywania na terenie BOS pod wpływem 

alkoholu i środków odurzających. 
14. Odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas użytkowania ponosi 

korzystający. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub 
prawni opiekunowie. 

15. BOS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie kortu 
tenisowego. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie. Klucze do szafek 
depozytowych znajdują się w szatni ogólnej BOS. 

16. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia oraz urazów                         
i skaleczeń, osoba korzystająca z kortu powinna przerwać zajęcia i powiadomić o tym 
fakcie pracowników recepcji BOS. 

17. Punkt udzielania pomocy przed medycznej wraz z apteczką znajduje się na stanowisku 
ratowniczym na hali pływalni. 

18. Zabrania się prowadzenia na terenie kortu tenisowego bez pisemnej zgody Dyrektora 
BOS jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności handlowej, marketingowej 
i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania  
i wykonywania usług. 

 
Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 
Dyrektor BOS. 

2. Wszelkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać do Kierownika Obiektu. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2020 r. 

 

 
Dyrektor 

Białołęckiego Ośrodka Sportu 
Tomasz Kuczborski 


