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REGULAMIN  KORZYSTANIA Z USŁUG TENISOWYCH SPEKTRUM SPORTU 

 
1. Uznaje się, że każda osoba która weszła na teren kompleksu Spektrum Sportu zapoznała się 
postanowieniem niniejszego regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania. 
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu Spektrum Sportu obowiązuje ścisłe 
przestrzeganie przepisów BHP oraz zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu, oraz w 
jego bezpośrednim otoczeniu. 
3. Klienci proszeni są o każdorazowe zgłoszenie się do Recepcji kompleksu Spektrum Sportu przy wejściu i 
przed opuszczeniem Spektrum Sportu. 
4. Korzystanie z kortów tenisowych jest możliwe wyłącznie w godzinach otwarcia klubu Spektrum Sportu tj.  
od 7:00 do 23:00 pn-pt i 8:00-20:00 sb-nd 
5. Wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym zmienionym obuwiu oraz 
w kompletnym i estetycznym stroju. 
6. Spektrum Sportu zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na korty tenisowe osób posiadających 
nieodpowiednie obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za wynajem boiska. 
7. Na terenie sali recepcyjnej Spektrum Sportu obowiązuje bezwzględny zakaz przebierania się i 
prowadzenia zabaw sportowych (kopania odbijania piłki itp.). 
8. Obsługa Spektrum Sportu zastrzega sobie prawo do wyproszenia klienta, który zachowuje się 
niekulturalnie lub nie przestrzega zasad regulaminu. 
- Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk, wszelkich urządzeń oraz 
innego mienia Spektrum Sportu, jak również szkody wandalizmu odpowiadają korzystający. 
- Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. Za wypożyczony sprzęt sportowy ze Spektrum 
Sportu w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi 100% 
wartości nowego sprzętu (nie dotyczy zerwania naciągu w rakietach, w takim przypadku klient nie jest 
obciążany kosztem naciągu).  
9. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą opiekunowie prawni. 
10. Kompleks Spektrum Sportu nie odpowiada za rzeczy pozostawione szatniach i  na terenie kompleksu. 
Szatnia wyposażona jest w szafki zamykane na kluczyki. Klienci są wyłącznie odpowiedzialni za właściwe 
zabezpieczenie swego mienia oraz za powierzony kluczyk do szafki. Szatnia nie jest chroniona i nie 
ma monitoringu. 
11. Na terenie kompleksu Spektrum Sportu obowiązuje zakaz akwizycji. Wszelki materiały reklamowe mogą 
być eksponowane tylko i wyłącznie za zgodą managera Spektrum Sportu. 
 

I. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH 
(zasady płatności, rezerwacji i odwoływania rezerwacji kortów) 

1. Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony. Sezon letni trwa od 01.05 do 30.09 oraz zimowy trwający 
od 01.10 do 30.04 
2. W każdym sezonie obowiązuje odpowiedni cennik. 
3. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa. 
4. Zajęcia rozpoczynają się i kończą wyłącznie według zegara umieszczonego na boisku i w tej kwestii 
wymagana jest bezwzględna punktualność. 
5. Na korcie w zajęciach sportowych jednocześnie może brać udział do 4 osób. Wyjątek stanowią zajęcia 
prowadzone przez trenerów.  
6. Korzystający zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na kort lub boisko. 
7. Rezerwacji kortów można dokonać osobiście, telefonicznie w recepcji klubu w recepcji Spektrum Sportu, oraz 
on-line. 
8. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy. 
9. Dwukrotne nie stawienie się na zarezerwowaną godzinę bez uprzedniego uprzedzenia odbiera klientowi 
możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego jej opłacenia. 
10. Klienci mają możliwość rezerwacji stałych dni i godzin na cały sezon. Do takiej rezerwacji upoważniają 
odpowiednie pakiety: srebrny -10% rabatu, złoty -15% rabatu oraz diamentowy -20% rabatu.  
Pakiet brązowy daje jedynie zniżkę -10% ale nie daje możliwości rezerwacji stałej godziny. 
11. Rezerwacje na stałą godzinę wstawiane są do systemu na dany dzień i godzinę na cały sezon tj. od 
momentu pierwszego wejścia do końca czerwca. 
12. Klienci mogą dokonywać rezerwacji stałych dni i godzin na cały sezon (rezerwacja sezonowa). Rezerwacja 
sezonowa jest możliwa tylko przy wykupieniu minimum pakietu srebrnego o wartości 650 zł.  
13. Aby przedłużyć stałą rezerwację przy zmianie sezonu należy: najpóźniej na 1 dzień przed końcem upływu 
sezonu, przedłużyć rezerwację na kolejny sezon. 
14. Odwołanie rezerwacji jednorazowej jak i stałej bez konsekwencji finansowych możliwe jest najpóźniej do 
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godz. 20:00 dnia poprzedzającego rezerwację. W takim przypadku klient niezostanie obciążony kosztami. 
15. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi po terminie określonym w pkt. 13 lub klient nie zgłosi się w 
zarezerwowanym czasie, rezerwację traktuję się jako zrealizowaną i zostanie naliczona płatność lub nastąpi 
rozliczenie z karnetu. 
16. Odwołać rezerwację można wyłącznie w recepcji klubu, telefonicznie 504-300-477, smsowo lub drogą 
mailową na adres: biuro@spektrumsportu.pl 
17. Przy stałej rezerwacji sezonowej można maksymalnie odwołać: 
– do 3 godzin w sezonie zimowym przy stałej rezerwacji jednej godziny w tygodniu, 
– do 6 godzin na sezon zimowy przy stałej rezerwacji dwóch i więcej godzin w tygodniu, 
– do 3 godzin w sezonie letnim przy stałej rezerwacji jednej godziny w tygodniu 
– do 6 godzin w sezonie letnim przy stałej rezerwacji dwóch i więcej godzin w tygodniu. 
Odwołanie zajęć ponad wskazane limity przy utrzymaniu rezerwacji sezonowej spowoduje naliczanie opłaty za 
kort i ściągnięcie płatności z karnetu. Ograniczone prawo do odwoływania godzin ze stałej rezerwacji nie 
dotyczy dni wolnych od pracy związanych ze Świętami państwowymi. 
18. Ważność wykupionego karnetów to:  -brązowy 12 tygodni, srebrny 12 tygodni, złoty 25 tygodnie, 
diamentowy – bezterminowo. 
19. W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach stałej rezerwacji sezonowej z powodu warunków 
atmosferycznych, awarii technicznych, braku zasilania w energię elektryczną, braku dostaw gazu itp. Klientom 
przysługuje zwrot pieniędzy zgodnie z cennikiem lub udostępnienie innych zastępczych terminów przez 
Spektrum Sportu w przypadku woli Klienta i faktycznej możliwości. 
20. W przypadku organizowania na terenie Klubu imprez klubowych, turniejów, imprez zamkniętych, osoby 
posiadające rezerwację sezonową zostaną o tym poinformowane, z co najmniej 3–dniowym wyprzedzeniem i w 
tym przypadku przysługuje im zwrot pieniędzy za utracone godziny gry zgodnie z cennikiem lub udostępnienie 
innych zastępczych terminów przez Spektrum Sportu w przypadku woli Klienta i faktycznej możliwości. 
21. W ramach wynajętej godziny na korcie do tenisa mogą grać maksymalnie 4 osoby.  
W przypadku użytkowania kortu przez więcej niż 4 osoby naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości 
25% ceny wynajmu za każdą dodatkową osobę. 
22. Płatności można regulować, gotówką, kartą płatniczą w recepcji klubu lub przelewem na konto: 

47 1750 0012 0000 0000 4002 9508, FASTOS SP ZOO , ul. Orłów Piastowskich 60A, 02-496 Warszawa, 
NIP: 5222954889; 

II. ZAJĘCIA Z TRENEREM 
1. Klienci Spektrum Sportu mogą korzystać z lekcji prowadzonych przez trenerów klubowych w zakresie 
zajęć indywidualnych lub w grupach maksymalnie do 4 osób. 
2. Klienci zainteresowani lekcjami z trenerem zobowiązani są zgłosić takie zapotrzebowanie w recepcji 
Spektrum Sportu. Spektrum Sportu w miarę możliwości dobierze osobę trenera i ustali możliwe godziny gry z 
trenerem. 
3. Płatność za lekcje odbywa się zgodnie z Cennikiem przed rozpoczęciem zajęć. 
4. Odwołanie zajęć z trenerem później niż do godziny 20:00 dnia poprzedniego powoduje obowiązek zapłaty 
wynagrodzenia trenerowi za zarezerwowaną lekcję oraz za kort. 

5. W przypadku (z pkt4), kiedy klubowi Spektrum Sportu uda się zarezerwować kort lub lekcję z tym samym 
trenerem na godzinie z nieregulaminowo odwołanej godziny wtedy nie powstaje obowiązek zapłaty za tę 

godzinę. 
III. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Grający korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
2. Spektrum Sportu nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego przygotowania fizycznego 
graczy, niewłaściwego korzystania z boisk oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
3. Klub Spektrum Sportu ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika. Cennik nie ulega zmianie w 
trakcie trwania sezonu. 
4. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski należy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji. Reklamacje będą 
rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Klient zostanie 
poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową lub bezpośrednio przez obsługę recepcji. 
 

OŚWIADCZAM ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM 

 

Data i Podpis  

……………………………………… 
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RODO 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FASTOS  SP. Z.O.O  z siedzibą w 02-496 Warszawie  przy ul. Orłów 

Piastowskich 60A,  

2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń 
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski  
• związanych z celami marketingowymi klubu Sportowego Spektrum Sportu 
•związanych z organizacją zajęć sportowych w klubie Spektrum Sportu 

 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

• czasu obowiązywania umowy,  

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana 

dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana  zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

 

Oświadczam że zapoznałam/-em się z informacją RODO i akceptuję jego treść  

 

………………………………………………… 

Data i Podpis 

 

 


