
Regulamin Kortów Tenisowych 
 

 

1. Korty tenisowe są obiektem administrowanym przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce  

Sp. z o.o., zwaną dalej ARMS. 

2. Korty tenisowe są otwarte codziennie w godzinach: 8:00 – 21:00. 

3. Korzystanie z kortów tenisowych odbywa się na podstawie ustalonych rezerwacji.  Rezerwacja 

kortów odbywa się w biurze ARMS przy ul. Prusa 6, pod nr tel. 25 644 14 41 oraz poprzez stronę 

internetową www.arm.siedlce.pl. 

4. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Zarząd ARMS każdorazowo  

przed rozpoczęciem sezonu tenisowego. Aktualny cennik dostępny jest w biurze ARMS  

przy ul. Prusa 6 oraz na stronie internetowej www.arm.siedlce.pl 

5. Korzystanie z obiektu przez osoby fizyczne w celach zarobkowych może odbywać się tylko  

po uprzednim podpisaniu umowy najmu kortu tenisowego. 

6. Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w pkt. 5 jest przedstawienie przez 

wynajmującego dokumentu stwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej 

upoważniającej do prowadzenia zajęć gry w tenisa ziemnego. 

7. ARMS nie ponosi odpowiedzialności za lekcje tenisa prowadzone przez trenerów  

i instruktorów nie związanych z ARMS „umową współpracy o świadczenie usług w zakresie 

prowadzenia lekcji tenisa”. 

8. Imprezy tenisowe organizowane na kortach tenisowych przez inne podmioty odbywają się  

w oparciu o odrębny regulamin, stworzony przez Organizatora po uprzedniej akceptacji Zarządu 

ARMS. 

9. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa, po wykupieniu biletu/karnetu. 

10. Korzystający z kortu zobowiązani są do zachowania porządku.  

11. Korzystający z kortu musi zachowywać się w sposób umożliwiający grę osobom na korcie 

sąsiednim. 

12. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas 

gry. 

13. Grający są zobowiązani do przestrzegania zarezerwowanego czasu gry. 

14. Osoby towarzyszące za zgodą Wynajmującego mogą wejść na kort po uprzednim zgłoszeniu  

u kortowego i zmianie obuwia. 

15. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu  

i stosowania środków odurzających. 

16. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu. 

http://www.arm.siedlce.pl/
http://www.arm.siedlce.pl/


17. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki  

na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione (pozostawione) przez korzystających z kortów. 

18. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

19. Wnioski i skargi należy składać do Kierownika Obiektów Sportowych. 
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