Zasady rezerwacji i korzystania z kortów do squasha:
1. Korty do Squasha wynajmowane są na minimum godzinę, co oznacza korzystanie z nich
przez 60 minut. W godzinach 7.00- 16.00 naliczane godziny od połowy lub pełnej godziny
zegarowej, zaś po godzinie 16.00 od pełnej godziny zegarowej.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 min i tylko w przypadku wolnego
kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną
godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji. Opłaty za rezerwację dokonać
można bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową/płatniczą.
4. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, halowym obuwiu sportowym na jasnej,
kauczukowej podeszwie nie zostawiającej śladów na podłodze, często oznaczone
napisem „non marking”.
5. Zasady rezerwacji kortów:
a. rezerwacji dokonać można online (przez stronę www.stacjapodolany.pl),
telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji;
b. do dokonania rezerwacji online niezbędne jest wypełnienie formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie www.stacjapodolany.pl
c. anulacja rezerwacji jednorazowych, jak i stałych:
• bez opłat odwołanie rezerwacji na minimum 24h przed terminem rezerwacji
• opłata w wysokości 100%- odwołanie rezerwacji na mniej niż 24h przed
terminem lub nieodwołanie. Opłata nie będzie pobrana w przypadku wynajęcia
kortu innemu klientowi.
6. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry
wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
7. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów
ochronnych.
8. Za uszkodzenie wypożyczonego sprzętu osoba odpowiedzialna za szkodę zobowiązana jest
do uiszczenia kwoty wg następującej specyfikacji: - rakieta do squasha 100 zł - rakieta do
tenisa stołowego 40 zł
9. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
10. Ze względów bezpieczeństwa osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach
ochronnych. Osobom pełnoletnim zaleca się również ich stosowanie.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również
nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
12. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w
przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w klubie.

