
Regulamin korzystania z Fabryki Energii 

Szczecin, ul. Łukasińskiego 110 

ZASADY OGÓLNE 

1. Właścicielem ośrodka Fabryka Energii, zwanego dalej „Ośrodkiem“, składającego 
się z 4-ch kortów do badmintona 4-ch do tenisa stołowego, 3-ch do padla i 1 do 
tenisa ziemnego znajdującego się przy ul. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin, jest 
Firma Sprzęt Tenisowy Ireneusz Maciocha, mająca siedzibę przy ul. Czorsztyńskiej 
30, 71-163 w Szczecinie,dalej zwana „Firmą“.

2. Ośrodek jest czynny codziennie w godzinach 8 – 22 odponiedziałku do niedzieli.

3. Z oferty Ośrodka mogą korzystać wszystkie chętne osoby bez przeciwskazań 
zdrowotnych. Właściciel Ośrodka nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego 
faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

4. Na terenie Ośrodka obowiązuje stosowanie sie do zaleceń pracowników Ośrodka i 
trenerów.

5. Kluczyk do szafki można pobrać w recepcji. Przed opuszczeniem Ośrodka kluczyk 
należy zwrócić do recepcji. Jego zgubienie lub zniszczenie jest równoznaczne
z wniesieniem opłaty 50zł do kasy Ośrodka.

6. Z szatni w Ośrodku korzystać mogą jedynie osoby wynajmujące w danym czasie 
korty.

7. Za rzeczy pozostawione bez opieki, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

8. Pozostawione przez Gości rzeczy składowane są przez okres 1 miesiąca.

9. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakłócania i utrudniania 
gry innym użytkownikom. Korty mogą być używane jedynie do gry w badmintona, 
tenisa stołowego, padla, tenisa ziemnego i mini tenisa.

10.  Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub kierownikowi obiektu 
bezzwłocznie po uszkodzeniu sprzętu, zaobserwowaniu usterki lub innych 
nieprawidłowości.



BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, PADEL 

1. Podstawą do korzystania z obiektów sportowych Ośrodka jest rezerwacja kortu i 
uprzednie uiszczenie opłaty za kort.

2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, 
liczone od pełnej godziny zegarowej. Spóźnienie się na rezerwowaną godzinę nie 
upoważnia do rabatów czy zniżek.

3. Rezerwacje stałe:
A. Za rezerwację stałą uważa się wyłącznie rezerwację  przedpłaconą.
B. Przedpłaty dokonuje się za miesiąc z góry (minimum 4 godziny).
C. O przedłużeniu rezerwacji na kolejny miesiąc należy poinformować recepcję 
zawsze najpóźniej tydzień przed końcem miesiąca –   Ośrodek nie
ponosi  odpowiedzialności za „utratę terminu“ w przypadku niepoinformowania 
recepcji.
D. Opłacony   kort nie podlega wymianie na gotówkę.

4. Rezygnacje z rezerwacji.
Rezygnacji z rezerwacji kortu lub jej przełożenia można dokonać telefonicznie 
najpóźniej 12 godzin przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku 
rezerwujący ponosi opłatę za wynajem kortu zgodnie z cennikiem. Zwolnienie 
z w/w opłaty może nastąpić jedynie w przypadku, gdy inny rezerwujący dokona 
rezerwacji tego terminu. 

4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych 
turniejów, organizacji imprez oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z 
jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na klubowej 
tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej (www.fabryka-energii.com.pl) oraz grafiku 
rezerwacji kortów.

5. W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach abonamentu z powodu 
rozgrywanych turniejów, organizacji imprez, konserwacji obiektu lub awarii 
technicznych, Wynajmującemu przysługuje prawo odrobienia utraconych godzin w 
dogodnych dla niego terminach po wcześniejszym ich uzgodnieniu z recepcją 
Ośrodka.

6. W Ośrodku istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu sportowego : rakiet i 
piłek, w cenach podanych w cenniku Ośrodka. Uszkodzenie rakiety, uniemożliwiające 
dalsze z niej korzystanie wiąże się z poniesieniemm kosztów w wysokości 100zł.

7. Gości Ośrodka obowiązuje strój i sprzęt do sportów rakietowych oraz obuwie z 
podeszwą przystosowaną do gry na kortach Ośrodka.

8. Obowiązuje zakaz samodzielnego montażu lub demontażu siatek, przesuwania 
stołów, odkręcania śrub i samodzielnego składania i rozkładania stołów do tenisa 
stołowego jak i innych sprzętów i wyposażenia Ośrodka.

9. Obwiązuje zakaz niszczenia i przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu 
oraz jego wynoszenia z terenu Ośrodka.

http://www.centrumbadmintona.pl/


10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku
gry/ćwiczeń/treningu, jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.  Cały obiekt Ośrodka jest monitorowany, a nagrania z kamer mogą być podstawą do 
pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego 
regulaminu. Monitoring jest prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr 
osobistych oraz godności użytkowników.

12.Każdy Gość Ośrodka wypełniając formularz na stronie internetowej, w systemie 
rezerwacji kortów, ankietę lub podając swoje dane w recepcji Ośrodka wyraża zgodę 
na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu korzystania z Ośrodka oraz w 
celach marketingowych przez właściciela Ośrodka - Firmę Sprzęt Tenisowy Ireneusz 
Maciocha (ul. Czorsztyńska 30, 71-163 Szczecin), dalej zwaną Firmą. Firma 
przetwarza takie dane jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, email 
i datę urodzenia. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania 
z obiektów Ośrodka. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem 
firm świadczących usługę masowego wysyłania e-maili i sms-ów z których korzysta 
Firma. W każdej chwili Gość Ośrodka ma prawo dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzane są jego 
dane. W każdej chwili można zarządać przeniesienia swoich danych do innego 
podmiotu świadczącego podobne usługi. W tym celu Gość powinien skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Firmy pod adres mm@babolat.pl. 
Zebrane dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego („EOG“), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego 
obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest 
wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza 
obszar EOG, Firma stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności 
jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja 
Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Dane Gościa 
NIE SĄ wykorzystywane przez Firmę do podejmowania decyzji opartych na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które mogłyby mieć wpływ na sytuację 
prawną Gościa lub wywoływać dla niego podobne doniosłe skutki. Dane będą 
przechowywane i przetwarzane do czasu wycofania zgody Gościa- można to zrobić 
wysyłając stosowne żądanie elektronicznie na adres mm@babolat.pl lub listownie na 
adres Firmy. Gość ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Firmę 
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13.  Korzystanie z Ośrodka jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

14.Ośrodek zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu obiektu Ośrodka osób 
nieprzestrzegających regulaminu Ośrodka.
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