REGULAMIN
dla

kortów tenisowych „LA MIRAGE” w Skrzyszowie.
1. Na obiekt wchodzą osoby po dokonaniu stosownej opłaty na czas
korzystania z kortu lub na podstawie ważnego karnetu ogólnego lub ligowego.
2. Grający przed rozpoczęciem meczu wykonują linie kortu, a po jego zakończeniu
siatkują kort wraz z wybiegami.
3. Każdy grający winien posiadać strój sportowy oraz obuwie tenisowe.
4. W czasie gry nie należy przeszkadzać partnerom, hałasować, wbiegać na
sąsiednie korty w czasie prowadzonej gry.
5. Prosimy o niepalenie tytoniu na kortach.
6. Prosimy o przestrzeganie porządku i czystości na obiekcie.
7. Ceny podano za korzystanie z kortu przez 1 osobę w czasie 1 godziny
tj. 60 min w tym wykonanie linii i siatkowanie kortu.
8. Korzystanie z mini-kortu i ściany jest odpłatne i wynosi 10zł za 1godz.
9. Grający przebywają i grają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie
wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z
kortów i obiektu.
11. Wszyscy przebywający na obiekcie przestrzegają zarządzeń związanych z COVID -19.

* * * ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH PRZEŻYĆ SPORTOWYCH
ORAZ MILE SPĘDZONEGO CZASU * * *

Ceny wstępu na kort od osoby:
9 zł/os. - karnet 40 godz. w cenie 360 zł,
11 zł/os. - karnet 20 godz. w cenie 220 zł,
13 zł/os. - 1 godz. gry na korcie,
230 zł - karnet ligowy na XXIII edycję rozgrywek 2022r.
(11 meczy +3 dodatkowe - 16.50 zł/h)
10 zł - opłata za oświetlenie kortu za każdą rozpoczętą godzinę,
10 zł - opłata za 1 godz. korzystania z mini-kortu przy ścianie treningowej.

Nauka gry z instruktorem (60min):
45 zł + 10 zł - na mini korcie przy ścianie treningowej,
45 zł + opłata za kort – na korcie pełnowymiarowym
60 zł - gra z maszyną pneumatyczną do wyrzucania piłek LOBSTER 401
ze sterowaniem radiowym + kort

