
REGULAMIN korzystania z pomieszczenia z kortem do squasha 
 

Ogólne 
1. Pomieszczeniem z kortem do squasha fitness zarządza Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwanym dalej BOSiR. 
2. Każdy korzystający z kortu do squasha zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 

regulaminem pływalni i przestrzegania ich zasad. 
3. Kort jest czynny zgodnie z harmonogramem, w godzinach funkcjonowania pływalni. 
4. W przypadku organizowania imprez sportowych BOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania 

zajęć. 
5. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z kortu określa cennik opłat zatwierdzony Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Bierunia. 
6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kortu do squasha tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich 

rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy są odpowiedzialni za swoich podopiecznych przez cały czas 
przebywania na terenie obiektu i ponoszą odpowiedzialność za skutki ich zachowań. 

7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna. 
8. W pomieszczeniu z kortem do squasha mogą przebywać tylko osoby, które wykupiły bilet wstępu. 
9. Z kortu do squasha mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. 
10. Korzystanie z kortu wskazane jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry. 
11. W kasie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek. 
12. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali obuwiu sportowym na jasnej, 

kauczukowej podeszwie niepozostawiającej śladów na podłodze. W przypadku niezastosowania zalecanego 
obuwia pracownicy obsługi mają prawo odmówić udostępnienia kortu. 

13. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki. 
14. Wskazana jest gra w okularach ochronnych. 
15. BOSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzegania 

zasad bezpieczeństwa. 
16. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia, uszkodzenia sprzętu itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu 

zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie. 
17. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego 

korzystania z pomieszczenia z kortem do squasha. 
18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z terenu obiektu. 
19. Zakup biletu wstępu upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania na terenie obiektu. 

Kluczyki znajdują się w kasie i należy je pobrać przy dokonywaniu płatności. 

20. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry. 

21. BOSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie 

pływalni przedmioty, w tym wartościowe. 

22. Rzeczy pozostawione przez graczy składowane są na pływalni przez okres 1 miesiąca, a następnie utylizowane. 
23. Gracze proszeni są o zachowanie czystości w szatni. 
24. Na kort nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

 

Wypożyczanie sprzętu 
1. Wypożyczenie sprzętu odbywa się wg aktualnego cennika i obowiązuje na 1 godzinę zegarową. 
2. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego rakiety i może domagać się wypożyczenia 

innej, jeżeli jej stan techniczny budzi wątpliwości. 
3. Zwracając rakietę należy niezwłocznie po zakończeniu gry zostawić ją w kasie. Pracownik obiektu zobowiązana 

jest do sprawdzenia stanu rakiety. 


