
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KART ABONAMENTOWYCH NA KORTY TENISOWE 

1. Karta abonamentowa upoważnia do wejścia na kort tenisowy w ramach wykupionego 

limitu godzin do wykorzystania na korcie tenisowym, zgodnie z obowiązującym 

cennikiem.  

2. Sprzedaż kart abonamentowych (zwanych dalej Karnetami) odbywa się w recepcji 

Stadionu Śląskiego mieszczącej się w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.  

3. Karnet ma charakter imienny i może być używany tylko przez jego właściciela. 

Uprawnienia wynikające z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone 

na inne osoby, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Karnet zostaje unieważniony bez 

zwrotu pieniędzy. 

4. Wejście na kort trwa 1 godzinę i obejmuje czas od wejścia na kort, poprzez efektywny 

czas gry, a także uporządkowanie kortu przez użytkownika, aż do opuszczenia kortu. 

5. Posiadacz karnetu jest zobowiązany przed wejściem na kort okazać pracownikowi 

Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. karnet w celu zweryfikowania uprawnienia do korzystania 

z niego przez posiadacza oraz ewentualnej rezerwacji kortu tenisowego. 

6. Rezerwacji kortów dokonuje się w recepcji Stadionu Śląskiego w Chorzowie przy ul. 

Katowickiej 10, tel. 500 006 415 lub poprzez adres e-mail: rezerwacje@stadionslaski.pl  

7. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania imienia i nazwiska wraz z 

numerem telefonu.  

8. Karnet upoważnia do wstępu na jeden kort tenisowy maksymalnie do 4 osób. 

9. W ramach wykupionego limitu godzin do wykorzystania na korcie tenisowy, nie 

przysługuje posiadaczowi prawo do korzystania ze sztucznego oświetlenia w ramach 

tego karnetu. 

10. Karnet jest ważny przez 2 miesiące od dnia zakupu. 

11. Karnety nie obowiązują osób fizycznych prowadzących komercyjne zajęcia sportowe. 

12. Karnet nie upoważnia do priorytetowej rezerwacji kortów. 

13. Możliwość korzystania z kortów tenisowych oraz dokonywania rezerwacji tych kortów 

jest uzależniona od ilości klientów korzystających w tym czasie z kortów oraz już 

poczynionych rezerwacji.  

14. Koszt wydania karnetu to 10 zł brutto. 

15. Zakupiony karnet może być odnawiany, poprzez wykupienie limitu godzin do 

wykorzystania na korcie tenisowym.  

16. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie Karnetu, obowiązuje Regulamin 

Kortów. 
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Data i podpis klienta 

 

................................................................................... 

Nr karnetu  


