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Zakupienie biletu/przyjęcie karty (opaski) rejestrującej jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz 
z całkowitą akceptacją poniższego Regulaminu.

1. Właścicielem kortów jest WELDON Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90 A, 39-102 Brzezówka.
2. Regulamin określa zasady korzystania z kortu do gry w squash w Centrum Aktywnego 

Wypoczynku FUN&SPORT.
3. Korty czynne są od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 10:00 – 22:00.
4. Korty do gry w squash wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z nich 

przez 60 minut, liczone od każdej rozpoczętej, pełnej godziny zegarowej.
5. Dozwolone jest przedłużenie gry tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie 

gry traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowią-
zującym cennikiem.

6. Z kortów do squash’a mogą korzystać wyłącznie osoby zaopatrzone w zmienne obuwie spor-
towe z nierysującą podeszwą. W przypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia, pracownicy 
obsługi mają prawo odmowy wejścia na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za 
zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.

7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/
pełnoletnich opiekunów lub w ich obecności.

8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na korcie tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich 
rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących użytkownikami obiektu sportowego.

9. Jednocześnie na korcie nie może przebywać więcej niż 2 osoby (wyjątkiem są lekcje grupowe).
10. Wszyscy użytkownicy korzystający z kortów zobowiązani są do używania okularów ochronnych 

podczas gry.
11. Na terenie kortu ZABRANIA SIĘ:

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
• palenia tytoniu, palenia e-papierosów,
• wnoszenia, używania środków odurzających, a także wstępu do obiektu pod ich wpływem,
• używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
• używania niewłaściwego obuwia,
• żucia gumy,
• wnoszenia napojów oraz pożywienia.

12. Rezerwacji kortu można dokonać bezpośrednio w recepcji obiektu, telefonicznie lub online 
na stronie FUN&SPORT.

13. Pierwszą rezerwację należy wykonać osobiście w recepcji lub telefonicznie podając niezbędne dane.
14. Odwołać rezerwację można najpóźniej do 24 godzin przed godziną ustaloną w rezerwacji, 

osobiście w recepcji obiektu lub telefonicznie.
15. W przypadku uiszczonej wcześniej opłaty za wynajęcie kortu (stałe rezerwacje, karnety), nie-

terminowe odwołanie gry powoduję, iż opłata nie podlega zwrotowi.
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16. W sytuacji dwukrotnego, nieterminowego odwołania rezerwacji bądź nieskorzystania z zarezer-
wowanego kortu, następuje blokada możliwości dokonywania rezerwacji bezpłatnych. W takiej 
sytuacji, skutecznej rezerwacji będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym jej opłaceniu.

17. W recepcji obiektu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (rakiety, piłki, okulary, 
ręczniki) za opłatą zgodną z cennikiem.

18. Za wypożyczony sprzęt sportowy, w przypadku zniszczenia lub jego zaginięcia, użytkownik 
kortu zobowiązany jest uiścić opłatę w kwocie 100,00 zł.

19. Opłata jednorazowa lub karnet nie podlegają zwrotowi.
20. Centrum Aktywnego Wypoczynku FUN&SPORT nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek 

na zdrowiu osób korzystających z kortów do gry w squash.
21. Z oferty mogą korzystać osoby bez przeciwskazań zdrowotnych.
22. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się gry bez koszulki i/lub bez butów.
23. Za rzeczy pozostawione w szafkach lub na korcie Centrum FUN&SPORT nie ponosi odpowie-

dzialności.
24. Centrum FUN&SPORT ma prawo odwołania rezerwacji w przypadku przerw technicznych lub 

innych zdarzeń losowych, o czym poinformuje Klientów w stosownym terminie.
25. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, pracownik ma prawo do wyproszenia Klienta 

z obiektu bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.
26. Centrum Aktywnego Wypoczynku FUN&SPORT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 

w cenniku oraz w powyższym regulaminie.
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