
 
 

 

ZASADY REZERWACJI STAŁEJ: 

1. Poprzez rezerwację stałą rozumie się rezerwację kortu na co najmniej jeden stały termin (na 
określoną godzinę w określonej dacie) w tygodniu na cały miesiąc.

2. Rezerwacja stała zostaje aktywowana z chwilą dokonania wpłaty za cały miesiąc z góry. 
Aktywowana w ten sposób rezerwacja zostaje utrzymana przez następne miesiące do końca 
sezonu pod warunkiem dokonywania regul
miesiąc objęty rezerwacją.

3. W przypadku nieopłacenia z góry miesięcznej opłaty za stałą rezerwację, zostaje ona 
automatycznie anulowana.

4. Odwołanie jednego z terminów rezerwacji stałej nie później niż 24 godziny
zarezerwowanym terminem uprawnia użytkownika do skorzystania z kortu w innym 
dostępnym terminie (w tym samym przedziale cenowym) 
po tym, w którym odwołano rezerwację. 
pokrywać się ze stałym terminem rezerwacji. Nieskorzystanie z dodatkowego terminu nie 
uprawnia użytkownika do otrzymania zwrotu za dokonan

5. W przypadku nieodwołania rezerwacji kortu przypadającej na konkretny termin określony 
zgodnie z harmonogramem rezerwacji stałej lub odwołania jej później niż 24 godziny przed 
terminem, użytkownik posiadający rezerwację stałą 
korzystanie z kortu w wyżej wymienionym

6. Recepcja obiektu zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny numer kortu niż 
wskazany w momencie aktywowania 

7. Obiekt zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji 
konieczność taka uzasadniona je
dostawie mediów lub okolicznościami, za które obiekt nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto 
zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji 
tenisowych i imprez sportowych
konserwacyjnych i porządkowyc
opłaty. 

 

 

Poprzez rezerwację stałą rozumie się rezerwację kortu na co najmniej jeden stały termin (na 
określonej dacie) w tygodniu na cały miesiąc. 

Rezerwacja stała zostaje aktywowana z chwilą dokonania wpłaty za cały miesiąc z góry. 
Aktywowana w ten sposób rezerwacja zostaje utrzymana przez następne miesiące do końca 
sezonu pod warunkiem dokonywania regularnych wpłat do końca miesiąca
miesiąc objęty rezerwacją. 

W przypadku nieopłacenia z góry miesięcznej opłaty za stałą rezerwację, zostaje ona 
automatycznie anulowana. 

Odwołanie jednego z terminów rezerwacji stałej nie później niż 24 godziny
zarezerwowanym terminem uprawnia użytkownika do skorzystania z kortu w innym 

(w tym samym przedziale cenowym) do końca miesiąca następującego 
, w którym odwołano rezerwację. W takim przypadku termin wybrany nie może 

się ze stałym terminem rezerwacji. Nieskorzystanie z dodatkowego terminu nie 
uprawnia użytkownika do otrzymania zwrotu za dokonaną rezerwację stałą.

W przypadku nieodwołania rezerwacji kortu przypadającej na konkretny termin określony 
amem rezerwacji stałej lub odwołania jej później niż 24 godziny przed 

terminem, użytkownik posiadający rezerwację stałą pokrywa 100% opłaty 
ystanie z kortu w wyżej wymienionym terminie. 

Recepcja obiektu zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny numer kortu niż 
aktywowania rezerwacji stałej. 

Obiekt zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji stałej w każdym czasie, jeśli 
konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w 
dostawie mediów lub okolicznościami, za które obiekt nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto 
zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji stałej z powodu organizacji turniejów 
tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności 
konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez obiekt nie są pobierane 

Poprzez rezerwację stałą rozumie się rezerwację kortu na co najmniej jeden stały termin (na 

Rezerwacja stała zostaje aktywowana z chwilą dokonania wpłaty za cały miesiąc z góry. 
Aktywowana w ten sposób rezerwacja zostaje utrzymana przez następne miesiące do końca 

końca miesiąca poprzedzającego 

W przypadku nieopłacenia z góry miesięcznej opłaty za stałą rezerwację, zostaje ona 

Odwołanie jednego z terminów rezerwacji stałej nie później niż 24 godziny przed 
zarezerwowanym terminem uprawnia użytkownika do skorzystania z kortu w innym 

do końca miesiąca następującego 
W takim przypadku termin wybrany nie może 

się ze stałym terminem rezerwacji. Nieskorzystanie z dodatkowego terminu nie 
stałą.  

W przypadku nieodwołania rezerwacji kortu przypadającej na konkretny termin określony 
amem rezerwacji stałej lub odwołania jej później niż 24 godziny przed 

pokrywa 100% opłaty należnej za 

Recepcja obiektu zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji na inny numer kortu niż 

w każdym czasie, jeśli 
st stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w 

dostawie mediów lub okolicznościami, za które obiekt nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto 
z powodu organizacji turniejów 

, a także w razie konieczności wykonania czynności 
nie są pobierane 


