ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY JEŻEWO
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania kortu tenisowego w Jeżewie
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994
i poz. 1000) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam regulamin korzystania z kortu tenisowego w Jeżewie – załącznik nr 1
§ 2. Ustalam cennik wynajmu kortu tenisowego w Jeżewie - załącznik nr 2
§ 3. Osobami upoważnionymi do kontroli kortu tenisowego w Jeżewie i sposobu jego użytkowania będą:
Pan Bartłomiej Kiedrowski, Pan Dawid Skrobiszewski i Pan Grzegorz Olszewski oraz pracownicy Hali
Sportowej w Jeżewie.
§ 4. Z dniem 03.07.2018 r. traci moc Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 28.06.2016 r.
§ 5. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżewo
Maciej Rakowicz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 3 lipca 2018 r.
I. Postanowienia ogólne
1. Kort tenisowy jest własnością Gminy Jeżewo, a administratorem kortu jest Wójt Gminy Jeżewo.
2. Nadzór nad kortem z ramienia Wójta Gminy Jeżewo sprawuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
OLIMP Jeżewo.
3. Opiekunami kortu są członkowie Sekcji Tenisa ziemnego LUKS OLIMP Jeżewo, którzy odpowiadają za
przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz utrzymanie kortu we właściwym stanie.
II. Rezerwacja kortu
1. Rezerwować i wynajmować kort mogą osoby pełnoletnie. Osoba wynajmująca (rezerwująca) jest
odpowiedzialna za wszystkich użytkowników kortu w czasie wynajmu.
2. Rezerwacji kortu można dokonać osobiście od poniedziałku do piątku w biurze firmy CELCOM (ul.
Główna 37A/2 w Jeżewie) w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w biurze Hali Sportowej (ul. Główna 23F
w Jeżewie) w godzinach od 16.00 do 21.00, a w weekendy telefonicznie u opiekunów kortu. Pierwszeństwo
mają rezerwacje osobiste.
3. Informacje na temat dostępności i rezerwacji kortu można uzyskać na stronie Urzędu Gminy Jeżewo
http://ug-jezewo.lo.pl/ w zakładce Sport w gminie/Tenis ziemny.
4. Klucze od kortu można odebrać od poniedziałku do piątku w biurze firmy CELCOM (ul. Główna 37A/2
w Jeżewie) w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w biurze Hali Sportowej (ul. Główna 23F w Jeżewie)
w godzinach od 16.00 do 21.00, a w weekendy u opiekunów kortu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
sposobu ich przekazania.
5. Niezwłocznie po zakończeniu gry klucze od kortu należy zwrócić od poniedziałku do piątku do biura
firmy CELCOM (ul. Główna 37A/2 w Jeżewie) w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz do biura Hali Sportowej
(ul. Spacerowa 23F w Jeżewie) w godzinach od 16.00 do 21.00, a w weekendy opiekunom kortu tenisowego po
uprzednim uzgodnieniu z nimi sposobu ich przekazania.
6. Osoby korzystające z obiektu mogą przekazać klucz osobie wynajmującej kort bezpośrednio po nich po
uprzednim uzgodnieniu tego z opiekunami obiektu.
7. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania zarezerwowanych godzin. O rezygnacji
z rezerwacji należy powiadomić opiekunów kortu nie później niż 2 godziny przed jej rozpoczęciem.
8. Członkowie Sekcji Tenisa Ziemnego LUKS OLIMP Jeżewo mają pierwszeństwo rezerwacji obiektu.
9. Osoba odpowiedzialna za zgubienie, zniszczenie, przywłaszczenie lub dorobienie kluczy zostanie
obciążona kosztami nowej kłódki oraz kompletu kluczy. Osoba, która samowolnie przywłaszczy sobie lub
dorobi klucze będzie objęta zakazem korzystania z kortu na czas określony przez administratora obiektu.
III. Opłaty za kort
1. Osoby zameldowane na terenie gminy Jeżewo nie ponoszą opłaty za korzystanie z kortu tenisowego.
2. Wysokość opłat za korzystanie z kortu ustala jego administrator. Cennik opłat stanowi Załącznik Nr 2 do
zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 3 lipca 2018 r.
3. Opłaty za wynajem kortu dokonujemy od poniedziałku do piątku w biurze firmy CELCOM (ul. Główna
37A/2 w Jeżewie) w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w biurze Hali Sportowej (ul. Spacerowa 23F w Jeżewie)
w godzinach od 16.00 do 21.00, a w weekendy u opiekunów kortu tenisowego lub w inny sposób po
wcześniejszym ustaleniu z opiekunem obiektu.
IV. Zasady korzystania z kortu tenisowego
1. Klucze, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, odbierają osoby dokonujące
rezerwacji.
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2. Osoby wynajmujące kort biorą za niego pełną odpowiedzialność. W przypadku złego stanu nawierzchni
lub innych zauważonych zniszczeń, braków lub nieprawidłowości zobowiązane są do natychmiastowego
poinformowania o tym opiekunów kortu.
3. Na korcie obowiązuje strój i obuwie sportowe (koniecznie buty o płaskiej podeszwie).
4. Na korcie obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
5. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do postępowania zgodnego z „Instrukcją korzystania
z kortu tenisowego” stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. Za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia powstałe w trakcie korzystania z kortu odpowiada wynajmujący,
który zobowiązany jest do poniesienie kosztów naprawy lub zakupu.
7. Wynajmujący odpowiada również za nie zgłoszone opiekunom kortu na początku korzystania z obiektu,
a powstałe wcześniej usterki lub zniszczenia.
8. Administrator kortu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w trakcie korzystania
z obiektu.

Wójt Gminy Jeżewo
Maciej Rakowicz
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Instrukcja korzystania z kortu tenisowego
Zabrania się gry w warunkach deszczowych, gdy na korcie występują nawet niewielkie kałuże!!!
PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY
Przed każdą rozpoczętą grą należy zrosić kort używając węża ogrodowego dostępnego na korcie.
Podczas gry, przez cały czas należy utrzymywać odpowiednią wilgoć kortu.
W zależności od warunków pogodowych, nie powinno się grać na całkowicie suchej nawierzchni.
PO ZAKOŃCZONEJ GRZE
Po zakończonej grze należy „Wyszczotkować” całą powierzchnię kortu do długości ok. 2m za końcową
linią oraz ok. 1m poza szerokość linii bocznych.

Szczotka do zacierania kortu po skończonej grze
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 3 lipca 2018 r.
Cennik kortu tenisowego w Jeżewie

Usługa
1 godzina gry
1 godzina gry z oświetleniem
Karnet 10 godzin

Cena
15,00 zł
20,00 zł
100,00 zł

Wójt Gminy Jeżewo
Maciej Rakowicz
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