
str. 1 

 

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW 

EUROPEJSKIEGO CENTRUM TENISA 

UL. TOPOLOWA 29, 05-515 MYSIADŁO  

 

Definicje: 

Abonament – usługa rezerwacji kortu, 
realizowana na podstawie odrębnej umowy, ze 
wskazaniem określonego dnia i godzin 
rezerwacji, powtarzająca się w każdym 
tygodniu danego sezonu, na który dokonana 
zostaje rezerwacja 

Pakiet godzin – usługa zakupu 80 
kortogodzin, bez wskazania określonego dnia i 
godziny rezerwacji kortu.  

Karta Pre-Paid – karta przedpłacona 
zapewniająca kontrolę nad ilością 
wykorzystanych godzin wykupionych w ramach 
abonamentu lub pakietu godzin. Karta 
przedpłacona pełni również funkcję kontroli 
dostępu do strefy fitness i odnowy biologicznej. 

Klub – Europejskie Centrum Tenisa 

Klient – każda osoba rezerwująca kort w 
Klubie i/lub korzystająca z usług Klubu Trener 
Klubu – osoba, która posiada aktualną licencję 
Trenera Klubu 

Zawodnik Klubu – klient Klubu, posiadający 
swojego Trenera Prowadzącego, z określonym 
celem długofalowym, zweryfikowanym i 
zaakceptowanym przez Managera Sportowego 
ECT 

Rezerwacja jednorazowa – usługa 
jednorazowej rezerwacji dokonywana ad hoc, 
tj. nie w ramach Abonamentu 

Postanowienia ogólne  

Regulamin obowiązuje na terenie obiektu 
położonego przy ul. Topolowej 29, 05-515 
Mysiadło, w skład którego wchodzą korty 
tenisowe  oraz budynki biurowo-socjalno-
rekreacyjne, dalej jako „Obiekt”. 

Administratorem Obiektu jest ATW 
Development Sp. J. A i T Wajdemajer z 
siedzibą przy ul. Topolowej 29, 05-515 
Mysiadło, dalej jako „ECT”. 

Dane do przelewu: ATW DEVELOPMENT 
Sp.j. ul. Topolowa 29, 05-515 Mysiadło NIP: 
1231039899 Bank Spółdzielczy w Piasecznie 
67 8002 0004 0042 7852 2006 0003 

 

 

 

 

Użytkownikami Obiektu mogą być wyłącznie 
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, które zaakceptowały postanowienia  

 

niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się 
do jego stosowania, dalej jako „Klient” bądź 
„Użytkownik”. 

Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.00-22.00 i w weekendy w 
godzinach 8.00-20.00 

Sezon zimowy trwa 30/31 tygodni od 1 
października  do 30 kwietnia. Sezon letni trwa 
21/22 tygodnie od 1 maja do 30 września. 

Zakup abonamentu w sezonie zimowym jest 
możliwy od 1 do 15 października, w sezonie 
letnim od 1 do 15 maja. 

Stałe rezerwacje kortów utworzone w ramach 
zakupu abonamentu obowiązują do końca 
danego sezonu. Stałe rezerwacje nie są 
automatycznie przedłużane na kolejny sezon. 

Możliwe jest otwarcie Obiektu dla Klientów, w 
innych godzinach niż wskazane powyżej po 
wcześniejszym ustaleniu z Menedżerem ECT. 

ECT zapewnia obsługę kortów tenisowych, w 
tym dba o stan techniczny nawierzchni i 
urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera 
opłatę za korzystanie z kortów tenisowych. 

Wchodząc na teren Obiektu, Klient oświadcza, 
że jest świadomy postanowień niniejszego 
regulaminu.  
 
Użytkownik kortów oświadcza, że nie posiada 
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania 
sportów, w szczególności tenisa ziemnego; 
ECT nie jest zobowiązane do sprawdzenia 
niniejszego faktu i nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne wypadki 
wynikłe z tego powodu. 

Klienci korzystający z Obiektu zobowiązani są 
do użytkowania Obiektu, w szczególności 
kortów tenisowych zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

 
Zasady użytkowania kortów tenisowych 
położonych w Obiekcie  

Korzystanie przez Użytkowników z kortów 
uzależnione jest od warunków 
atmosferycznych. ECT zastrzega sobie prawo 
do zamknięcia Obiektu, w tym odwołania 
rezerwacji Klientów, ze względu na złe warunki 
atmosferyczne, takie jak: niska temperatura, 
skrajne upały, obfite opady deszczu i śniegu 
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Tylko ECT jest upoważnione do włączenia 
oświetlenia na kortach (oświetlenie może być 
włączone tylko na korcie tenisowym, gdzie 
zostały wykupione godziny gry) 

Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry 
podejmuje każdorazowo obsługa kortów 
tenisowych.  

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na 
terenie kortów wyłącznie za zgodą rodziców 
lub dorosłych opiekunów.  

 

Użytkownicy kortów tenisowych 
zobligowani są do: 
 
Gry w kompletnym i estetycznym stroju 
sportowym oraz w obuwiu o podeszwie 
przystosowanej do gry na korcie tenisowym – z 
rozróżnieniem obuwia na korty mączne oraz 
betonowe 
 
Stosowania się do poleceń, uwag lub 
wytycznych obsługi Obiektu; 
 
Przestrzegania przepisów BHP, 
przeciwpożarowych, sanitarnych oraz 
wszystkich przepisów porządkowych i 
organizacyjnych obowiązujących na terenie 
Obiektu; Zachowania czystości i porządku; 
Zachowywania się w taki sposób, aby nie 
zakłócać gry innym osobom korzystającym z 
kortów sąsiednich oraz z obiektu; 
 
Zasiatkowania kortu po zakończeniu gry. 
 
Za wypadki powstałe z tytułu   niestosowania 
się do regulaminu ECT nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 
Użytkownikom kortów tenisowych zabrania 
się: 
 
Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, 
urządzeń i wyposażenia obiektu; 
Wnoszenia, spożywania oraz przebywania na 
terenie Obiektu po spożyciu napojów 
alkoholowych, narkotyków lub wszelkich 
innych substancji odurzających i 
psychotropowych oraz palenia wszelkiego 
tytoniu; 
 
Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu 
broni, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych; 
 
Używania wulgaryzmów oraz słów 
powszechnie uznawanych za obelżywe.  
 
Korzystanie z kortów w celach zarobkowych 
może odbywać się tylko po uprzednim 

podpisaniu umowy najmu kortu z 
przedstawicielem Obiektu. 
 
Spożywania posiłków i napojów gorących na 
kortach tenisowych, miejscem do tego 
przeznaczonym jest recepcja ECT  
 
Palenia papierosów poza wyznaczonym 
strefami  
 
Wstępu do budynku ECT w brudnych butach, 
szczególnie po zakończonej grze na kortach 
do szatni  
 
 
Rezerwacje kortów tenisowych  

 
Klient może dokonać rezerwacji kortów 
tenisowych osobiście na terenie Obiektu bądź 
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 508 
43 33 11  
 
Rezerwacje  można odwoływać najpóźniej na 
48 godzin przed terminem rezerwacji. W takim 
przypadku możliwe jest przeniesienie terminu 
rezerwacji na inny dostępny termin w danym 
sezonie. Odwołanie rezerwacji na 24 godziny 
przed terminem rezerwacji skutkuje 
koniecznością poniesienia opłaty zgodnej z 
cennikiem w wysokości 50% wartości 
rezerwacji. W przypadku nie odwołania 
rezerwacji w tym czasie lub późniejszej próby 
odwołania rezerwacji, Klient jest zobowiązany 
do uregulowania płatności za rezerwację w 
wysokości 100%. 
Europejskie Centrum Tenisa uprawnione jest 
do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, 
jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie 
tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od 
początku terminu rezerwacji oraz nie 
powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.  
 
Europejskie Centrum Tenisa zastrzega sobie 
uprawnienie do odwołania rezerwacji kortów w 
każdym czasie, jeśli konieczność taka 
uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, 
awarią, przerwami w dostawie mediów lub 
okolicznościami, za które ECT nie ponosi 
odpowiedzialności. Ponadto, ECT zastrzega 
sobie prawo do odwołania rezerwacji kortów z 
powodu organizacji turniejów tenisowych i 
imprez sportowych, a także w razie 
konieczności wykonania czynności 
konserwacyjnych i porządkowych. Za 
rezerwacje odwołane przez ECT nie są 
pobierane opłaty od Użytkowników. 
 
Stałą rezerwację na sezon - abonament, która 
gwarantuje korzystanie w całym sezonie z 
określonego kortu tenisowego w określonym 
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dniu tygodnia i w określonych godzinach, 
dokonuje się przez zawarcie odrębnej Umowy 
z ECT. Warunkiem dokonania stałej rezerwacji 
jest opłata w wysokości min. 50 % wartości 
łącznej rezerwacji  
 
 
Opłaty za korzystanie z Obiektu 

 
Obowiązujący cennik korzystania z usług 
Obiektu, w szczególności z kortów tenisowych 
stanowi integralną część niniejszego 
Regulaminu. 
 
Opłatę za użytkowanie kortu tenisowego 
należy uiścić w całości przed wejściem na kort 
tenisowy. Potwierdzenie wniesienia opłaty, 
warunkuje korzystanie z kortu tenisowego, 
szatni oraz zaplecza. 
 
Opłata za zegarową godzinę korzystania z 
kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, 
efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu przez 
Użytkownika po skończonej grze, zejście z 
kortu. 
 
Kwota przedpłaty na poczet abonamentu, która 
nie została wykorzystana w danym sezonie, 
pozostaje do wykorzystania w następnym 
sezonie, po aktualnie obowiązujących 
stawkach wynajmu kortu (bez rabatu). 
 
W przypadku znacznego pogorszenia  
się warunków atmosferycznych, 
uniemożliwiających grę i użytkowanie kortu po 
wejściu na kort tenisowy, Europejskie Centrum 
Tenisa zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę 
za pełną godzinę, jeżeli korzystanie z kortu 
trwać będzie krócej niż 30 minut.  
 
Postanowienia dodatkowe   

 
Użytkownicy korzystający z Obiektu ponoszą 
pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
za wszelkie szkody wyrządzone swoim 
działaniem bądź zaniechaniem podczas 
użytkowania obiektu. 
 
Za szkody wyrządzone przez osoby 
niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub 
opiekun prawny niepełnoletniego. 
 
ECT nie ponosi odpowiedzialności za utratę, 
uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 
wniesionych przez Użytkowników na teren 
obiektu. 
 
Europejskie Centrum Tenisa nie ponosi 
odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia 
wywołujące szkodę - zaistniałe w toku 

korzystania przez Użytkowników z Obiektu, w 
szczególności z kortów tenisowych, które 
zostały spowodowane nie przestrzeganiem 
postanowień niniejszego regulaminu oraz 
obowiązujących na terenie Obiektu przepisów 
. 
Trener tenisa ECT, organizuje zajęcia we 
własnym zakresie oraz na własną 
odpowiedzialność; Użytkownik taki ponosi 
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
osób biorących udział w zajęciach oraz 
zobowiązany jest do zapewnienia we własnym 
zakresie opieki medycznej; ECT nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
uczestnikom w toku zajęć.  
 
Teren obiektu jest monitorowany w sposób 
ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą 
do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie 
stosujących się do zasad niniejszego 
regulaminu; monitoring prowadzony jest w 
sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz 
godności użytkowników 
 
 
Postanowienia końcowe  

 
Osoby nie przestrzegające postanowień 
niniejszego regulaminu, zaleceń obsługi oraz 
obowiązujących na terenie obiektu przepisów, 
mogą zostać wyproszone z Obiektu bez prawa 
do zwrotu uiszczonych opłat.  
 
Wszelkie skargi oraz wnioski można składać 
do obsługi Obiektu 
 
Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku 
stosowania niniejszego regulaminu oraz w 
związku z użytkowaniem obiektu będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Europejskiego Centrum Tenisa. 
 
Regulamin siłowni ECT: 
 
1. Siłownia czynna jest codziennie: 
poniedziałek – piątek  w godz. 7-22, sobota, 
niedziela, święta w godz. 8-18. 
2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia 
siłowni za zgodą Menedżera ECT.  
3. Korzystanie z siłowni jest możliwe po 
zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem 
instruktora.  
4. Podstawą do korzystania z siłowni jest 
zakup biletu jednorazowego wstępu lub 
abonamentu   w ECT.   
5. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, 
że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych  do 
wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je 
na własną odpowiedzialność. Osoby z 
problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem 
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do ćwiczeń powinny skonsultować się z 
lekarzem.                                                        
6. W pomieszczeniach siłowni przebywają 
tylko osoby ćwiczące.  
7. Wejście na siłownię możliwe jest tylko w 
odpowiednim kompletnym stroju sportowym  
oraz  czystym zmienionym obuwiu sportowym.  
8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika 
podczas ćwiczeń. 
9. Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu 
na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju 
sportowego do ćwiczeń, a w szczególności 
obuwia.  
10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą 
korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą 
opiekuna (na prośbę obsługi klient ma 
obowiązek okazać dokument potwierdzający 
tożsamość).   
11. Dzieci poniżej 14. roku życia na siłowni 
mogą przebywać wyłącznie pod opieką 
rodziców/ opiekunów lub/i trenera 
prowadzącego zajęcia 
12.ECT nie ponosi odpowiedzialności za 
rzeczy pozostawione w szatni lub na siłowni 
13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach 
odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją 
urządzenia.  
14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać 
ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi 
obciążeniami, nad którymi są w stanie sami 
zapanować. Ćwiczenia z większym 
obciążeniem należy wykonywać przy 
asekuracji drugiej osoby lub instruktora.  
15. Osoby korzystające z siłowni, które w 
czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się 
poczują zobowiązane są natychmiast przerwać 
ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.  
16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne 
jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia 
kontuzji.  
17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać 
się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób 
bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o 
bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i 
sali.  
18. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan 
urządzenia -  wszelkie usterki, uszkodzenia 
sprzętu i przyrządów należy zgłaszać 
instruktorowi.  
19. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na 
przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.  
20. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt 
do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 
zgodnie z ich przeznaczeniem.  
21. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk 
do ćwiczeń podczas odpoczynku.  
22. Po zakończeniu ćwiczeń należy 
uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób 
zalecony przez instruktora.  

23. Szkolne grupy zorganizowane mogą 
korzystać z siłowni pod opieką nauczyciela z 
odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub 
trenera po wcześniejszej rezerwacji.  
24. Do prowadzenia treningu na siłowni 
uprawnieni są wyłącznie instruktorzy 
zatrudnieni  w Europejskim Centrum Tenisa 
25. Zakazuje się prowadzenia treningów 
personalnych przez osoby niezatrudnione  w 
ECT, w tym trenerów prywatnych klientów i 
zawodników ECT 
26. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące 
postanowienia niniejszego regulaminu oraz co 
do których poweźmie uzasadnione 
podejrzenie, że będą naruszać niniejszy 
regulamin lub przepisy prawa, nawet jeżeli 
korzystanie z siłowni zostało przez te osoby 
opłacone i niewykorzystane.  
27. Osoby ćwiczące  będą ponosić 
odpowiedzialność finansową za wszelkie 
wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody 
na terenie siłowni.   
28. Za szkody wyrządzone przez osoby 
niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub 
rodzice.  
29. ECT  nie ponosi odpowiedzialności za 
kontuzje i urazy powstałe w wyniku 
niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni 
oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad 
bezpieczeństwa.  
30. Organizowanie zawodów sportowych czy 

wykorzystanie siłowni do innych celów jest 

możliwe jedynie za pisemną zgodą Menedżera 

ECT. 

31. Prawo do korzystania z siłowni mają 

wyłącznie te osoby, które posiadają ważną 

kartę klubową ECT  

32. Jednorazowe wejście na siłownię możliwe 

jest wyłącznie po uprzednim opłaceniu 

jednorazowego wejścia w recepcji klubu ECT, 

a jego powodzenie uzależnione jest od 

dostępności siłowni. 

 

 


