
 

 

 

  REGULAMIN KORZYSTANIA 

  ZE STREFY TENISA STOŁOWEGO 

 
1. Strefa tenisa stołowego jest administrowana przez SOLNE MIASTO sp. z o.o. 

2. Strefa tenisa stołowego jest koordynowana przez firmę BPS Rafał Jurzak, Planetasportu.com 

3. Strefa tenisa stołowego służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych.  

4. Strefa tenisa stołowego jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 11:00-20:00. 

5. Z e  strefy tenisa stołowego mogę korzystać: dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli 

lub opiekunów; 

6. Za korzystanie ze  strefy tenisa stołowego pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym 

cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd Spółki SOLNE MIASTO. 

7. Opłaty za wynajem stołu należy dokonać w sklepie sportowym Planetasportu.com 

8. W ramach wynajęcia stołu zapewnieny jest osprzęt do gry tj.: siatka, rakietki i piłeczka.  

9. Posiadanie własnego sprzętu do gry nie zwalnia użytkownika z opłaty. 

10. Rezerwacji stołu można dokonywać telefonicznie (tel: 734 475 452), mailowo 

(sklep@planetasportu.com) bądź osobiście w sklepie sportowym Planetasportu.com  

w godzinach otwarcia. 

11. Korzystający ze strefy tenisa stołowego zobowiązani są używać strojów sportowych  

oraz odpowiedniego obuwia sportowego. 

12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta terenie obiektu. 

13. Osoby korzystające ze strefy tenisa stołowego oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

 punktualnego rozpoczęcia i kończenia gry, 

 utrzymania czystości, 

 zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 

14. Na terenie strefy tenisa stołowego obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz 

bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych.  

O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy 
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natychmiast powiadomić obsługę obiektu/personel sklepu sportowego. 

15. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu strefy tenisa stołowego odpowiedzialni  

są korzystający. 

16. Zabrania się wnoszenia na strefę tenisa stołowego: 

 wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem 

 środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

 puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału, 

 napojów alkoholowych    

 Ponadto zabrania się: 

 wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju 

środków odurzających, 

 wchodzić na płytę bez zezwolenia, 

 wprowadzać na teren hali zwierząt, 

 spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, 

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  

z terenu ze strefy tenisa stołowego niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania administracyjnego. 

18. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia strefy tenisa stołowego ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. 

19. Osoby korzystające ze strefy tenisa stołowego zobowiązuje się do zapoznania z powyższym 

regulaminem i przestrzegania go. 

20. Osoby korzystające ze strefy tenisa stołowego korzystają z miejsca na własną 

odpowiedzialność. 
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