
Regulamin kortów squash 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z kortów Squash w hali 

widowiskowo-sportowej w Lubinie. 

2. Korzystanie z kortów Squash jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się 
z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień. 

3. W recepcji znajduje się ogólnodostępna tabela opłat za korzystanie z kortu. 

4. Na kortach można przebywać tylko i wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym. 

5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kortów Squash tylko pod opieką i na 
odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Dzieci 
zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich 
klientów RCS Sp. z o.o. 

6. Z kortów do squash mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. 

7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów Squash za zgodą opiekuna. 

8. Na terenie kortów zabrania się: 

a) wnoszenia napojów alkoholowych 

b) używania tytoniu, wnoszenia i używania narkotyków  

c) wprowadzania zwierząt 

d) handlu i akwizycji 

e) naklejania i pozostawiania reklam 

9. Wpadanie na tylną szklaną ścianę oraz ściany kortów jest zabronione. 

10. Korty Squash są otwarte od pn. do pt. w godz. 11.00 do godz. 22.00. W weekendy 
i święta w godz. 13.00 do godz. 22.00. RCS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do 
zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych 
istotnych okoliczności. 

11. Za zniszczenia na terenie kortów Squash spowodowane działaniem lub 
zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa. 
Wysokość kary finansowej określana jest w zależności od wartości zniszczenia.  

12. Urządzenia na kortach Squash należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem 
i wskazaniami pracownika RSC Sp. z o.o. Spółka RCS nie ponosi odpowiedzialności 
za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z kortów Squash.  

13. RCS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta 
przedmioty  pozostawione w szatni lub przed kortem, w tym za ich zagubienie lub 
uszkodzenie. 



14. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych 
szafkach tylko na czas pobytu na kortach Squash.  

15. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Kierownik hali widowiskowo-
sportowej. 


