
REGULAMIN  
„BILETU WSTĘPU - TENIS STOŁOWY” 
dotyczy Centrum Tenisa Stołowego Hawajska  

w ZOS Hawajska 

 

1. Zespół Obiektów Sportowych Hawajska określa w niniejszym Regulaminie zasady 

korzystania ze stołów do tenisa stołowego, przy zakupie usługi pod nazwą: „Bilet 

wstępu - tenis stołowy”. 

Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników w/w zajęć. 

2. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

Regulaminu, Regulaminu Centrum Tenisa Stołowego oraz Regulaminu ZOS Hawajska. 

3. Dopuszczalna maksymalna ilość osób grających jednocześnie przy jednym stole 

wynosi 4 osoby.  

4. Opłatę za zajęcia należy uiścić w kasie Obiektu, najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć,  

a paragon fiskalny zachować do okazania pracownikowi Obiektu w celu weryfikacji.  

5. Zajęcia mogą być płatne w cyklu miesięcznym/ kwartalnym: 

 zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 zgodnie z zakupionym karnetem miesięcznym/ kwartalnym, 

6. Sprzedaż karnetów prowadzona jest w systemie ciągłym. 

7. Na czas korzystania z zajęć, Klient pozostawia w recepcji Kartę z ważnym karnetem,  

a w przypadku biletu jednorazowego (bilet wstępu) dokument ze zdjęciem  

(z wyjątkiem dowodu osobistego) lub kaucję zwrotną w wysokości 30zł. Pozostawiony 

dokument lub kaucja jest podstawą do wydania przez pracownika recepcji kluczyka 

do szafki. 

8. Po skończonych zajęciach kluczyk zdawany jest w recepcji i następuje odbiór 

pozostawionego dokumentu lub kaucji. 

9. W przypadku odwołania/ niewykorzystania opłaconych zajęć przez Klienta, wpłaty nie 

podlegają zwrotowi. 

10. W przypadku odwołania zajęć przez UCSiR, Klientowi zaproponowany zostanie termin 

zastępczy, bądź zwrot gotówki za zajęcia, które się nie odbyły. 

11. Wykupiony bilet ściśle określa godzinowo rezerwacje stołu i nie dopuszcza się 

wydłużania zajęć bez zgody pracownika Obiektu. 

12. UCSiR zobowiązuje się do zapewnienia: 

 zaplecza sanitarno-szatniowego, 

 sprzętu sportowego: stół do tenisa stołowego, piłeczki, rakietki. 

13. Klient zobowiązany jest do: 

 wskazania osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu), 

 przestrzegania powyższego Regulaminu, regulaminu Centrum Tenisa Stołowego 

oraz Regulaminu ZOS Hawajska, 

 przestrzegania zasad etyki i fair-play. 

14. Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykupienia 

„Biletu wstępu” i nie są przekazywane żadnym odbiorcom. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz w kontekście udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych 

i wykupienia „Biletu wstępu” nieodzowne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo wglądu w swoje dane i prawo ich poprawiania. UCSiR, jako Administrator 

danych przetwarza i chroni dane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie.  

15. UCSiR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor 

UCSIR. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 

 

 

          Dyrektor  
                                                                       Ursynowskiego Centrum  

                                                                             Sportu i Rekreacji 


