REGULAMIN
SPORTÓW RAKIETOWYCH
REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu CSR „Scout” i
jako taki powinien być rozpatrywany w całości. Klient ma obowiązek
zapoznać się z całym regulaminem CSR „Scout”.
2. Korty do squash’a, tenisa oraz badmintona wynajmowane są na godzinę,
co oznacza możliwość korzystania z nich przez 60 minut, liczone od pełnej
godziny zegarowej.
3. Dozwolone jest przedłużenie gry max. do 10 min tylko i wyłącznie w
przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest
jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
4. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed
wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać należy bezpośrednio w
recepcji CSR „Scout” lub na rachunek bankowy „Hotel Scout” sp. z o.o. przed
wejściem na korty. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną
automatycznie anulowane.
5. Z kortów mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zmienne obuwie
sportowe do sportów halowych, charakteryzujące się kauczukową podeszwą,
nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem "non marking". W
wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają
prawo odmowy wejścia.
6. Zasady rezerwacji kortów:
a. Rezerwacji dokonać można, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji.
b. Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie do godziny 18.00 na dzień
poprzedzający termin rezerwacji przez osobę posiadającą ważny karnet
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Scout”.
c. Osoby nie posiadające ważnego karnetu Centrum SportowoRekreacyjnego „Scout” nie mogą anulować rezerwacji.
d. Nieterminowe anulowanie kortu lub nie pojawienie się w
zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty
za wynajem kortu.
2. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z
zasadami gry wskazanymi przez pracownika CSR „Scout” lub przeczytaniu
informacji na tablicy.
3. W klubie istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu
sportowego: rakiet, piłeczek, okularów i ręczników.
4. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
5. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku
gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

