
Zarządzenie Nr 83/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 29 maja 2013 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kortów tenisowych Centrum Edukacji Kultury 

Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy. 

 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 572 późn. zm.) w związku z § 47 ust. 2 i 3 Statutu UKW 
 

 

postanawiam, 

 

co następuje: 

 

 § 1 
 

 

1. Wprowadzam do stosowania Regulamin kortów tenisowych Centrum Edukacji 

Kultury Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy, stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych przy ul. Sportowej 2,  

w.tym zasady odpłatności za korzystanie z kortów tenisowych. 
  
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

                                                                            prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 83/2012/2013  

Rektora UKW 

z dnia 29 maja 2013 r.  
 

 

 

Regulamin kortów tenisowych 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Właścicielem kortów tenisowych przy ul. Sportowej 2  w Bydgoszczy jest:  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW),  adres: 85-064 Bydgoszcz , ul. Chodkiewicza 30. 

2. Korty są czynne codziennie od 8.00 do 22.00. w okresie od 29.05.2013 r. do 30.09.2013 r. 

3. Odpłatność za 1 godzinę wynajęcia kortów wynosi 10 zł (dziesięć złotych), płatne gotówką. 

4. Do gry na kortach, to jest ich wynajęcia, uprawnione są osoby fizyczne i osoby prawne. 

5. Osoby zainteresowane długoterminową rezerwacją kortów proszone są o kontakt  

z.administratorem obiektu – pracownikiem UKW Anną Całą – Budynek C pokój 105 przy  

ul..Sportowej 2, tel.(52) 789-425-395, mail: anna.cala @ukw.edu.pl. 

6. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz: 

• spożywania alkoholu, 

• przebywania osób nietrzeźwych, 

•  palenia tytoniu, 

•  używania wulgarnych słów, 

•  wprowadzania zwierząt, 

•  jazdy rowerem, hulajnogą, deskorolką i rolkami, 

•  zaśmiecania kortów oraz niszczenie powierzchni kortów, 

•  zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.  

7. Na korcie obowiązuje grających zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz 

podporządkowanie się poleceniom kortowego, który jest przedstawicielem UKW na kortach, 

uprawnionym w szczególności do wynajmowania kortów (ustalania godzin korzystania 

z.kortów), odbioru za pokwitowaniem gotówki, wydawania poleceń związanych 

z.bezpieczeństwem grających, w tym polecenia opuszczenia kortów przez osoby 

nieprzestrzegające regulaminu (w szczególności jego pkt 7).  



8. Korzystający z kortu ma prawo wejść na kort dokładnie z początkiem opłaconej godziny  

i.zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji. Osoby przychodzące na kort 

nie powinny przebywać przy korcie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, aby nie 

przeszkadzać innym osobom grającym w tym czasie. 

9. Grający korzystają z własnego sprzętu sportowego ( piłki i  rakiety tenisowe). 

10. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie kortów zobowiązane są do pokrycia kosztów 

jego naprawy . 

11. Na korcie obowiązuje obuwie sportowe z wyłączeniem butów  o podeszwie korkowej. 

12. Właściciel oraz pracownicy kortów nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

przez grających na kortach. 

§ 2 

Rezerwacja jednorazowa 

1. Najem kortu na 1 godzinę osoba zainteresowana grą rezerwuje u kortowego, który zapisuje: 

• Imię i nazwisko i w razie potrzeby sposób kontaktu (telefon, mail) rezerwującego, 

• datę i godzinę rezerwacji, 

2. Kortowy uprawniony jest do pobrania gotówki za najem kortów i obowiązany po jej pobraniu 

do wystawienia grającemu pokwitowania (biletu). 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. UKW zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli 

rezerwacja była wcześniej opłacona UKW dokona zwrotu dokonanej opłaty, a jeżeli dotyczyć 

to będzie umów o rezerwację na czas określony opłata miesięczna zostanie proporcjonalnie 

pomniejszona. 

2. Regulamin obowiązuje od 29.05.2013 r. do 30.09.2013 r 

3. Osoby korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem 

i.do przestrzegania tych postanowień. 

 
 

 

 
 

 


