REGULAMIN KORTU TENISOWEGO ORAZ PARKU DO MINI-GOLFA
Dworek Różany – Hotel*** & Restaurant
Ul. Oławska 36A/1, 46-100 Namysłów
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego zarządzanego przez
Dworek Różany – Hotel*** & Restaurant
2. Kort czynny jest w sezonie od 1 marca do 31 listopada w godz. od 6.00 do 22.00
(chyba, że warunki pogodowe pozwolą wydłużyć sezon)
3. Na korcie i na stanowiskach do mini-golfa obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania
alkoholu, palenia tytoniu, spożywania pokarmów.
4. Na korcie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.
5. Prosimy o zgłoszenie się w recepcji i odebranie klucza
do furtki do kortu (recepcja hotelu), za którego odpowiedzialny jest wynajmujący
§2
Rezerwacja kortu i mini-golfa:
1. Rezerwacja kortu lub mini golfa pod nr: 774 510045 lub bezpośrednio w recepcji hotelu, w
godzinach od 06.00 do 22.00.
2. Osoba posiadająca rezerwację kortu, która nie uiści opłaty przed godziną rozpoczęcia gry
lub w czasie 15 minut „po” traci rezerwację na rzecz osoby oczekującej.
§3
Opłata za kort
1.Cena: 15.00zł/h (liczone są tylko pełne godziny np. 1,15h = 2h) – płatne w recepcji hotelu.
2.Mini – Golf jest darmowy dla naszych gości po zostawieniu dowodu tożsamości lub kaucji
za sprzęt używany do gry – w recepcji hotelu.
3.Dla naszych gości hotelowych tenis i mini-golf jest gratis, po uprzednim sprawdzeniu
dostępności,.
4.Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort, efektywny czas gry i
zejście z kortu.
5.Osoba posiadająca rezerwację, która nie skorzystała z kortu i nie odwołała wcześniej
rezerwacji jest zobowiązana zapłacić za kort
§4
Zasady korzystania z kortu i z mini golfa
1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.
2. Na korcie obowiązuje obuwie i strój sportowy.
3. Na korcie i na stanowiskach mini-golfa obowiązuje zachowanie porządku czystości,
spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom obsługi
§5
Postanowienia końcowe.
1. Skargi i wnioski należy składać w recepcji hotelu lub pod nr 500 148 552 .
2. Naruszenie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną przewidzianą w ustawie oraz
w kodeksie wykroczeń.
3. Za powstałe szkody i zniszczenia koszty ponosi korzystający z kortu lub mini-golfa.

