
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku 

Stan na kwiecień 2012 roku 
 
Sporządził: Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadr SM „Południe” w Gdańsku na podstawie uchwalonego tekstu _AJ 

1 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POŁUDNIE” W GDA ŃSKU 

tekst ujednolicony 
 

§ 1 

Korty tenisowe stanowią własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku i słuŜą 
zapewnieniu mieszkańcom Spółdzielni czynnego wypoczynku i rekreacji. 
 

§ 2 

Prawo korzystania z kortów tenisowych przysługuje członkom Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku i osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w zasobach 
Spółdzielni oraz członkom ich najbliŜszej rodziny zamieszkałym w budynkach zarządzanych 
przez Spółdzielnię. 

§ 3 

1. Korty tenisowe czynne są od maja do września codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w 
godzinach  od 900 do 2000  lub do zmierzchu. W zaleŜności od zainteresowania grą w tenisa 
oraz warunków pogodowych termin otwarcia i zamknięcia kortów moŜe ulec zmianie. 

2. Dopuszcza się otwarcie kortów tenisowych w niedziele na imprezy organizowane przez 
Spółdzielnię dla mieszkańców. 

3. W przypadku śliskiej nawierzchni kortów spowodowanej opadami atmosferycznymi, ze 
względu na bezpieczeństwo grających, korty nie są udostępnione do gry. 

 
§ 4 

1. Korzystanie z kortów jest nieodpłatne. 
2. Dokumentem uprawniającym do przebywania na płycie kortów jest identyfikator 

wystawiony przez Spółdzielnię. 
3. Szczegółowy krąg osób uprawnionych do korzystania z kortów oraz zasad wydawania 

identyfikatora określa „Regulamin korzystania z obiektów i terenów sportowo – 
rekreacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku. 

 
§ 5 

(skreślony) 
 

§ 6 

Kortami tenisowymi zarządza pracownik Spółdzielni. 
 

§ 7 

Rezerwacji jednego terminu i czasu gry dokonuje się u pracownika zarządzającego kortami 
lub przez niego upowaŜnionej osoby. Rezerwacji kortów dokonuje się na okres najbliŜszych 7 
dni w godzinach pracy Spółdzielni. 
 

§ 8 

Rezerwację naleŜy odwołać najpóźniej do godziny 1200 dnia poprzedzającego dzień 
rezerwacji. 
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§ 9 

Na płytach kortów i przy ścianie mogą przebywać jedynie osoby grające lub trenujące. 
 

§ 10 

Oczekujący na grę, osoby towarzyszące i widzowie zobowiązani są do przebywania na placu 
pomiędzy płytami kortów. 
 

§ 11 

Osoby grające na korcie i przy ścianie zobowiązane są do posiadania właściwego obuwia oraz 
sprzętu sportowego. 

§ 12 

Na terenie kortów tenisowych zabrania się: 
- przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
- spoŜywania alkoholu i piwa, 
- palenia tytoniu, 
- jazdy na rowerkach, rolkach i deskorolkach, 
- wprowadzania zwierząt, 
- zachowań mogących zakłócić porządek i bezpieczeństwo. 

 
§ 13 

Osoby przebywające na terenie kortów zobowiązane są do zachowania czystości, porządku i 
bezpiecznej gry. 
 

§ 14 

Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń pracownika 
obsługi, będą z kortów usuwane. 
 

§ 15 

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyduje pracownik zarządzający 
kortami. 
 

§ 16 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 
 
 
Wydruk komputerowy. Na uchwałach podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej. 

Regulamin uchwaliła Rada Nadzorcza w dniu 25 maja 2010 roku uchwałą nr 14/RN/10 z terminem 
obowiązywania od daty podjęcia. 
Zmiany w regulaminie zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą z mocą obowiązywania od dnia 
podjęcia uchwały: 
1. nr 20/RN/11 z dnia 21 września 2011 roku zmiany nastąpiły w § 3 
2. nr 6/RN/12 z dnia 27 lutego 2012 roku zmiany nastąpiły w § 4 i uchylono załącznik nr 1 „Cennik 

za korzystanie z kortów tenisowych”. 
3. nr 9/RN/12 z dnia 27 marca 2012 roku zmiany nastąpiły w § 2, w § 3 ustęp 1, w § 4, w § 7,  

w § 8, w § 5. 


