
Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squasha. 

 

1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z 

niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. 

2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku 

wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu 

na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort 

lub po graniu. 

4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne 

obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, 

nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non-marking”. W przypadku 

nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy 

wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej 

wykupiony kort. 

5. Zasady rezerwacji kortów: 

a) Rezerwacji dokonać można za pomocą aplikacji Reservise, stronę internetową, 

telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji, 

b) Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem 

rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę Centrum. 

W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym w 

którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać 

anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej 

termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako 

dostępny. 

c) Nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie 

zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu. 

6. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry. 

7. Korty należy użytkować zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa własnego, 

oraz innych współgraczy. 

8. Tylna ściana kortu wykonana jest ze SZKŁA hartowanego, o określonym stopniu 

wytrzymałości. Wbieganie w szybę, odbijanie się ciałem od szyby oraz uderzanie w 

nią sprzętem do gry lub częścią ciała grozi zarówno obrażeniami fizycznymi, jak i 

uszkodzeniem szyby. Wszelkie czynności wymienione powyżej klient robi na własną 

odpowiedzialność. 

9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak 

również powstałe w wyniku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

10. W Centrum istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i 

okularów. 

11. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki. 

12. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych 


