REGULAMIN SQUASH'A
obowiqzuje od dnia 12.06.2017

1. Niniejszy regulamin okreSla zasady korzystania zkort6w do squash'a na terenie
Mokotowskiej Fundacj i Warszawianka -Wodny Park.
2. Zakup biletu na grg w squash'a jest r6wnomaczny z akceptacjq warunk6w
niniej szego Regulaminu.

3. Korty czynne s4 od poniedzialku do niedzieli w godzinach od 6.30-22.00.
4. Ostatnia rczerwacjaprzyjmowana jest na godzing przed zamknigciem kort6w.
5. Klient otrzymuje chip, w kasie basenowej, kt6ry upowaznia do wstgpu na boisko,
korzystaniaz. szatni oraz do gry w momencie zapalenia sig Swiatla na boisku squash
dokonywanego przez pracownika kasy basenowej.
6. Osoby poniZej 18 roku Lycia mog? korzystad zkortlw bgdqc pod opiek4
pelnoletniego opiekuna.
7. Na terenie kort6w obowi4zuj e zakaz:
a) wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych
b) palenia tytoniu
c) przebywania w stanie wskazujqcym na stan nietrzeZwo6ci lub pod wplywem
Srodk6w odurzajqcych
d) wprow adzania zwierz4t
e) handlu i akwizycji
f) naklejania i pozostawiania reklam
g) wnoszenia napoj6w w szklanych lub otwartychnaczyniach, ostrych narzEdzi oruz
innych ni ebezpie czny ch przedmiot6w
h) zaSm i e cania i zarrieczy szczania p om i e szc zen or az kort6 w do s quash' a
i) Zucia gumy oruz spo?ywania pokarm6w na terenie kort6w
j) prowadzenia dzialalnoSci gospodarczejbezzgody Prezesa Mokotowskiej Fundacji
Warszawianka- Wodny Park.
8. Klienci zobowiqzani sq do punktualnego rczpoczynania gry,rezerwacja nie jest
przedluhana o czas sp62nienia.
9. Klienci zobowiqzani sq do wczeSniejszej rezerwacji termin6w gry . (Mozliwo56
rezerwacji na maksymalnie dwa tygodnie do przodu).
10. WejScie na boisko do gry w squash'a dozwolone jest wytqcznie w stroju sportowym
i obuwiu przeznaczonym do gier halowych (nie pozostawiajqcym 5lad6w na
podlodze).
11. Z oferty squash'a mog? korzystai jedynie osoby bez przeciwwskazari zdrowotnych.
12. Wykonanie rozgrzewki jest niezbgdne przed grqw squash.
13. Wpadanie na tyln4 szklanq Sciang oraz Sciany kort6w jest zabronione.

Wodny Park nie ponosi odpowiedzialnoScizawszelkie urazy i kontuzje, kt6re
powstaly w wyniku niewla5ciwego korzystania zkortu oraznieprzestrzegania zasad
bezpieczefistwa, jak rownieZlamania zasad regulaminu. Uzytkownicy korzystaj4
z kort6w na wlasnq odpowiedzialnoSd.
15. W przypadku stwierdzenia usterek lub brak6w w wyposaZeniunale?y natychmiast
powiadomi6 pracownik6w Wodnego Parku w przeciwnym razie odpowiedzialnoill za
powstale szkody spadnie na aktualnie lwiczqcych.
l6.Uirywanie okular6w sportowych nie jest wymagane lecz zalecane.
17. Wodny Park nie zabezpiecza sprzgtu do gry w squas'a.
18. Wodny Park zastrzega sobie prawo okresowego wylqczenia kort6w z eksploatacji
i powiadomienia Nabywcy o tym fakcie telefonicznie lub pocztq elektronicznq.
Ni eprze str ze ganie porzqdku pub I i cznego lub przepi s6w nini ej sze go Re gulam inu pr zez
osoby korzystajqce z kort6w, moze skutkowad usunigcrem z terenu obiektu.
19. Na terenie obiektu znajduje sig system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a
nagrania zkarter mog? byd podstaw4 do pociqgnigcia do odpowiedzialno6ci w
stosunku do uzytkownik6w, kt6rzy nie stosujq sig do Regulaminu. Zarzqdca obiektu,
gwarantuje, iz monitoring prowadzony jest w spos6b nie naruszajqcy d6br oraz
godnoSci uzytkownika.
20. Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu na kortach naleiry pozostawii
w zamknigtej szafce ubraniowej. Za utratg przedmiot6w pozostawionych poza szafkq
lub w szafce niezamknigtej Mokotowska Fundacja Warszawianka-Wodny Park nie
ponosi odpowiedzialnoSci.
21. Wszystkie przedmioty wartoSciowe: dokumenty, pieniqdze, bihuterig, telefony,
zegarki, sprzgt elektroniczny, klucze oraz inne cenneprzedmioty nale?y zloZyc
w depozycie, kt6ry znajduje sig przy kasach basenowych.
22.2a przedmioty wartoSciowe pozostawione w szatni lub innym miejscu niZ depozyt
Mokotowska Fundacj a Wars zawianka- Wo dny P ark ni e pono si odpowiedzi alno ci.
23.2a szkody materialne powstale na skutek nieprawidlowego korzystania z kort6w,
wszelkiego rodzaju uszkodzenia zniszczenia pomieszczeh, sprzgtu czy urzqdzeh,
odpowiedzialno$c ponosi uzytkownik, kt6ry dopuScil sig wyrzqdzenia szkody, a w
przypadku osoby niepelnoletniej rodzic lub opiekun prawny. Obowiqzuje odplatnoSi w
pelnej wysokoSci szkody.
2a. Skargi i wnioski nale?y kierowad na adres e-mail sprzedaz@wodnypark.corn.pl
25. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarzqd
Mokotowskiej Fundacj i Warszawianka-Wodny Park.
26. Mokotowska Fundacja Warszawianka-Wodny Park nie ponosi odpowiedzialnoilci za
jakiekolwiekzdarzenia wynil<te znie przesffzegania niniejszego regulaminu.
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Rezerwacja i dodatkowe informacj e :
Dzial sprzeduly i marketingu
pn. - pt. w godz. Soo 16oo
tel. 22 854-01-30 wew. 01 16, 0114,01 18, 0148
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