Warunki korzystania z serwisu
REGULAMIN SERWISU
LET'S GO BEACH

§1
Definicje
1. Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Rezerwacja – procedura zgłaszania wynajmu boiska przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
Serwis – serwis internetowy działający w domenie https://letsgobeach.pl/wynajem-online/ wraz ze
wszystkimi podstronami, prowadzony przez Spółkę, umożliwiający zawieranie Umów.
Spółka – Let’s Go Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-787), przy ul. Koncertowej 4, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000290426, posługująca się NIP 921-223-61-18, REGON 141189933; Spółka jest organizatorem
turystyki, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod
numerem 940;
Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym osoba działająca w imieniu własnym
lub osób trzecich, w szczególności osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, w
szczególności zgłaszająca za pośrednictwem Serwisu udział w wynajmie organizowanym przez Spółkę.
Wynajem – planowana lub realizowana przez Spółkę usługa, w szczególności wynajem boiska
piłkarskiego, której świadczenie proponowane jest Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Spółkę, w tym warunki
świadczenia przez Spółkę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną oraz zasady
wynajmowania boisk oferowanych przez Spółkę na odległość za pośrednictwem Serwisu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami
Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa
Polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
§3
Zasady korzystania z Serwisu
1. Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Serwisu, oferującego w
szczególności następujące funkcjonalności:
- przegląd dostępnych terminów usługi oferowanej przez Spółkę,

- dokonanie rezerwacji boiska,
2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji.
3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika ze Spółką umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. W celu dokonania Rezerwacji konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza
rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie:
- imienia i nazwiska zgłaszającego,
- adresu poczty elektronicznej,
- numeru telefonu,
5. Warunkiem Rezerwacji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Spółkę.
6. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
- dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,
- zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za
pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej) oraz oprogramowania umożliwiającego
odczytywanie plików zapisanych w formacie PDF,
- uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies w
komputerze Użytkownika,
- posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.
7. Zabronione jest:
- uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika,
- blokowanie dostępu do Serwisu, w tym do Kont, innym Użytkownikom lub Spółce,
- dokonywanie bez zgody Spółki zmian w Serwisie,
- zamieszczanie w Serwisie bez zgody Spółki informacji handlowych lub jej rozsyłanie do
Użytkowników,
- podszywanie się pod innych Użytkowników,
- naruszanie praw, w tym praw osobistych, osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników.
§4
Rezerwacja Boisk
1. Koszt Rezerwacji podawany jest w złotych polskich.
2. Koszt Rezerwacji obniżyć można kodem rabatowym lub kartami MultiSport (1 karta = -10 PLN).
Zaznaczenie przy rezerwacji KartaMultisport, zobowiązuje Użytkownika do zarejestrowania (za
okazaniem dowodów osobistych właścicieli kart) wybranej ilości kart w dniu rezerwacji na recepcji
Spółki. W przeciwnym wypadku, Użytkownik obowiązany jest do opłacenia różnicy kosztu Rezerwacji

w dniu wynajmu na recepcji Spółki. Każdy użytkownik może zarejestrować swoją kartę MultiSport na
obiekcie Let’s Go Beach wyłącznie 1 raz dziennie.
3. Klient ma możliwość zaznaczenia maksymalnie 4 Karty MultiSport na jedną rezerwację.
4. Minimalna opłata za rezerwację to 5zł, nie ma możliwości zejścia z opłatą poniżej tej kwoty.
5. Zniżka na Karty MulitSport obowiązuje wyłącznie w miesiącach, czerwiec, lipiec oraz sierpień.
6. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian kosztu Rezerwacji. Zmiana kosztu nie ma
wpływu na koszty określone w Umowach zawartych przed dokonaniem zmiany.
7. W trakcie dokonywania Rezerwacji Użytkownik:
- wybiera długość rezerwacji: 1h; 1,5h; 2h; 2,5h lub 3h,
- wybiera boiska: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6,
- wybiera termin, którym planuje zarezerwować,
- wybiera formę zapłaty.
8. Dokonanie Rezerwacji następuje z chwilą wyboru przez Użytkownika odnośnika (linku) z opisem
„Zapłać i zarezerwuj”. Od tej chwili Użytkownik jest związany złożoną ofertą.
9. Po dokonaniu Rezerwacji na numer telefonu lub adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie
Rejestracji wysłana zostaje wiadomość zawierająca informacje o:
- nazwie obiektu,
- numerze boiska,
- dacie Rezerwacji,
- godzinie początku i końca Rezerwacji,
10.

Zawarcie Umowy następuje w chwili dokonania opłaty za Rezerwację przez Użytkownika.

11. W przypadku przerwania opisanej powyżej procedury Rezerwacji lub zawarcia Umowy na
którymkolwiek etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy.
§5
Wykonanie Umowy. Dokonanie płatności
1. Spółka wymaga dokonania całkowitej zapłaty za Rezerwację, w których Użytkownika zamierza
wziąć udział, w następujący sposób:
- przelewem przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych Przelewy24,
2. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście rezerwacji po dokonaniu pełnej wpłaty za Rezerwację.
Jeśli wpłata nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie anulowana.
§6

Odstąpienie od Umowy
1. Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od Rezerwacji.
2. Opłaty za dokonane Rezerwację nie zostają zwracane.
3. Rezerwacje można przełożyć na inny wolny termin, należy to jednak zgłosić mailowo na adres:
plazowka@letsgo.com.pl na minimum 2 dni przed zarezerwowanym terminem.

§7
Reklamacje dotyczące działania Serwisu
1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres
Spółki lub pocztą elektroniczną na adres plazowka@letsgo.com.pl.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło
do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Spółce.
4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj
nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne
informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.
5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
§8
Odpowiedzialność
1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w
sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z
których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.
2. Spółka zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych
funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub
modyfikacji infrastruktury technicznej.
§9
Spory
1. Spory pomiędzy Spółką a Użytkownikiem należą do właściwości sądów powszechnych właściwych
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami właściwym miejscowo będzie sąd, w
którego okręgu siedzibę ma Spółka.
3. Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed Stałymi Polubownymi Sądami
Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest pod
adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W celu wszczęcia takiej procedury
konieczne jest wypełnienie wniosku o rozpoznanie sprawy na formularzu udostępnianym w
sekretariatach sądów i na stronach internetowych sądów i wniesienie go do sądu.

§ 10
Inne postanowienia
1. Spółka ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte
przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu
obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu
lub zgłoszenia żądania usunięcia Profilu w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2022 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu „Let’s Go Beach”
Polityka prywatności Serwisu Let’s Go Beach
1. W celu podkreślenia znaczenia, jakie przypisujemy ochronie prywatności Użytkowników i
poufności zamieszczanych przez nich danych oraz w związku z obowiązkiem udzielenia informacji
dotyczącej wykorzystywania plików cookies, niniejszym przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania
danych osobowych udostępnianych w ramach korzystania z Serwisu „Let’s Go”.
2. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest gromadzonych w Serwisie jest Let’s Go
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-787), przy ul. Koncertowej 4, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000290426, posługująca się NIP 921-223-61-18, REGON 141189933.
3. Podanie przez Użytkownika dokonującego Rejestracji danych osobowych wskazanych w
formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144/2001, poz. 1204 z późn. zm.), w
tym z poszanowaniem określonych w przepisach zasad zabezpieczenia danych osobowych przed
nieuprawnionym wglądem osób trzecich.
5. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do:
- nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
łączącej Użytkownika ze Spółką,
- zawierania i wykonania Umów na odległość, świadczenia Usług oraz zawierania i wykonania Umów
dodatkowych, a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
związanych z tymi umowami,
- w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny
z prawem lub Regulaminem – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności
Użytkownika.
6. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę jego danych

osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu wskazanym
powyżej.
7. Użytkownik w każdym czasie na prawo do modyfikacji swych danych osobowych oraz ich usunięcia,
za pośrednictwem, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego
świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Spółka będzie
uprawniona do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Dokonywanie
zgłoszeń dotyczących konieczności wprowadzenia tego rodzaju zmian pisemnie na adres Spółki.
8. Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie, Spółka jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania
wcześniej zawartych umów lub dochodzenia roszczeń.
9. Spółka, bez odrębnej zgody Użytkowników nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach
innych niż wskazane powyżej, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, z
zastrzeżeniem, że na adres poczty elektronicznej podany w Koncie Spółka może wysyłać informacje
dotyczące Serwisu lub inne wskazane w treści Regulaminu .
10. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody Spółka może wysyłać na adres wskazany w
Koncie informacje handlowe dotyczące oferowanych usług (newsletter). W takim przypadku
Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania informacji kierując odpowiednie
oświadczenie w trybie wskazanym w otrzymanej wiadomości. W takim przypadku Spółka niezwłocznie
zaprzestanie wysyłania informacji Użytkownikowi.
11. Spółka jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób
korzystania przez Użytkownika z Serwisu:
- oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z
którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,
- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,
- informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.
12. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym
posługuje się osoba korzystająca z Serwisu.
13. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- analizy preferencji osób korzystających z Serwisu odnośnie prezentowanych w nim treści,
- dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do preferencji osób korzystających z Serwisu,
- analizy sposobu korzystania z Serwisu,
- umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej
odwiedzanej podstronie Serwisu.
14. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu,
w zależności od ich przeznaczenia, do chwili wylogowania się Użytkownika lub do chwili usunięcia
plików cookies z pamięci urządzenia. Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio
od Spółki, jak i od osób trzecich, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików
cookies.

15. Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego
działania. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie
plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje
się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
16. Dokonując Rezerwacji, Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się plikami cookies
niezbędnymi dla prawidłowego działania Serwisu. W pozostałym zakresie odmowa zgody na
przechowywanie plików cookies, w tym dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie
wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, choć może wpływać na sposób jego działania.
17. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu, zmian w
przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju
Serwisu. Jeśli tak się stanie, zostaniecie Państwo poinformowani o zakresie wprowadzanych zmian na
zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu Serwisu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej
Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
18. W każdej chwili możecie Państwo zgłaszać do Spółki pytania i wnioski dotyczące przetwarzania
danych osobowych. Należy je kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
plazowka@letsgo.com.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu Let’s Go Beach
Regulamin obiektu sportowego Let’s Go Beach
I. Ogólne zasady

1. Let’s Go Beach stanowi teren szkoły i administrowana jest Let’s Go Sp. z o.o.
2. Z obiektu Let’s Go Beach mogą korzystać:
•

uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego znajdujący się pod opieką nauczyciela

•

młodzież podczas dodatkowych zajęć sportowych, będąca pod opieką trenera/instruktora

•

grupy zorganizowane wynajmujące obiekt za zgodą Let’s Go Sp. z o.o.

3. Inne osoby po uzyskaniu zgody od dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o.
4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu Let’s Go Beach wyłącznie pod opieką osoby
upoważnionej przez dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o.
5. Osoby przebywające na terenie obiektu Let’s Go Beach zobowiązane są do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu, do zaleceń dyrektora szkoły oraz Let’s Go Sp. z o.o.
6. Osoby prowadzące zajęcia na terenie obiektu są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz
właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę
7. Przed rozpoczęciem zajęć osoba odpowiedzialna za grupę przebywającą na terenie obiektu sportowego
ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego urządzeń oraz czy na boiskach nie znajdują się
niebezpieczne przedmioty (np. rozbite szkło)
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń osoba odpowiedzialna za prowadzenie zajęć
zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub kierownika z ramienia Let’s Go Sp. z
o.o.
9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba która wyrządziła szkodę lub jej opiekunowie.
W przypadku szkody wyrządzonej przez uczestników organizowanej imprezy/turnieju odpowiedzialność
tą ponosi podmiot odpowiedzialny za organizację danej imprezy/turnieju
10. Na obiekcie sportowym Let’s Go Beach oraz na terenie wokół niej zabrania się:

•
Użytkowania obiektu i znajdujących się w niej urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób
zagrażający bezpieczeństwu siebie oraz innych użytkowników
•

Wstępu na obiekt bez wcześniejszej zgody dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o.

•
Wnoszenia na teren obiektu oraz spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie
działających substancji.
•

Palenia tytoniu w budynku oraz na zewnątrz obiektu Let’s Go Beach

•

Przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwym

•

Wnoszenia na teren obiektu broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów

•
Wnoszenia oraz wynoszenia elementów wyposażenia obiektu sportowego bez zgody dyrektora
szkoły i/lub Let’s Go Sp. z o.o
•

Zachowania stwarzającego zagrożenie dla siebie oraz innych

•

Używania wulgaryzmów oraz obrażania jakichkolwiek osób

•

Wprowadzania rowerów oraz innych urządzeń kołowych na teren obiektu sportowego

•

Wprowadzania psów, kotów oraz innych zwierząt

•

Niszczenia urządzeń sportowych oraz boiska

•

Zaśmiecaniu terenu

•

Przeszkadzaniem zorganizowanym grupą w prowadzeniu zajęć/imprez/turniejów

•

Rozniecaniu ognia oraz puszczaniu fajerwerków

11. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu korzystania z obiektu Let’s Go Beach mogą zostać
pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej
12. Osoba wypożyczająca piłki do gry zobowiązana jest zwrócić sprzęt w takiej samej ilości do recepcji
po zakończeniu gry. Wynajmujący ponosi również za wypożyczony sprzęt materialną konsekwencję.
13. Za pozostawione rzeczy w szatniach Dyrekcja szkoły oraz Let’s Go Sp. z o.o nie ponoszą
odpowiedzialności. Bardzo cenne rzeczy zabiera się ze sobą na boisko.
14. Rzeczy pozostawione przez graczy na terenie obiektu przechowywane są przez okres 1 miesiąca.
15. Faktury VAT wystawia się w tym samym miesiącu w którym wynajmowano boisko.
16. W przypadku gdy osoba nie będzie stosowała się do regulaminu obiektu Let’s Go Beach, pracownik
SP 303 lub Let’s Go Sp. z o.o. ma prawo wyprosić daną osobę z terenu obiektu.
17. Za zdarzenia, które zaistnieją na boiskach szkolnych, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego
regulaminu, dyrekcja szkoły orz Let’s Go Sp z o.o nie ponoszą odpowiedzialności
18. Dyrekcja szkoły oraz Let’s Go Sp. z o.o nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w
trakcie korzystania z obiektu
19. Podstawą do korzystania z klubu jest opłacona rezerwacja on-line lub dokonanie jednorazowej opłaty
na miejscu.
20. Rezerwacja boiska do siatkówki na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 55 minut,
liczone od pełnej godziny zegarowej. Dobrym zwyczajem jest przez ostatnie 5 minut wyrównanie boiska
za pomocą specjalnych grabi
II. Zasady jednorazowego rezerwowania i odwoływania boisk
1. Jednorazowej rezerwacji boiska należy dokonać przez system rezerwacji on-line. Rezerwacja jest
ważna tylko po dokonanej opłacie.
2. Rezerwacja boiska obejmuje wypożyczenie dwóch piłek do siatkówki plażowej.
3. Nie ma możliwości odwoływania rezerwacji, jedynie zapowiadane warunki atmosferyczne mogą być
powodem przełożenia rezerwacji (padający deszcz, wiatr powyżej 50km/h, burza).

4. W celu przełożenia dokonanej rezerwacji należy telefonicznie lub osobiście powiadomić o tym
recepcję klubu, nie później jednak niż do godziny 16.00 na 2 dni poprzedzające rezerwację. Aby ustalić
termin odrobienia przełożonej rezerwacji należy skontaktować się z biurem Let's Go Beach tel. 535-356577 lub e-mail: plazowka@letsgo.com.pl
5. Odrobienie przełożonych rezerwacji jest możliwe wyłącznie w sezonie, w którym rezerwacja została
zrobiona. Nie ma możliwości wykorzystania tych rezerwacji w następnym sezonie.
6. Klub zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym
(np. turniej piłki plażowej lub przyczyny techniczne).
III. Zasady rezerwowania i odwoływania boisk w systemie abonamentowym
1. W celu rezerwacji należy skontaktować się z biurem Let's Go Beach tel. 535-356-577 lub e-mail
plazowka@letsgo.com.pl
2. Rezerwacje abonamentowe/cykliczne to takie, które trwają minimum 2 miesiące, w stałym dniu
tygodnia i o stałej godzinie.
3. Po dokonaniu rezerwacji wynajmujący jest zobowiązany do opłaty w każdym dniu rezerwacji przed
wejściem na boisko.
4. Karnety dziesięciogodzinne na wynajem boisk do siatkówki plażowej są do nabycia w biurze Let’s Go
przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie.
5. Z karnetem dziesięciogodzinnym zarezerwować można boisko jednorazowo z dwudniowym
wyprzedzeniem na max. 3 godz. w różnych dniach tygodnia od poniedziałku do czwartku.
6. Karnet dziesięciogodzinny ważny jest wyłącznie w sezonie, w którym został zakupiony. Nie ma
możliwości wykorzystania pozostałych godzin w następnym sezonie.
7. Nie ma możliwości odwoływania rezerwacji, jedynie zapowiadane warunki atmosferyczne mogą być
powodem przełożenia rezerwacji (padający deszcz, wiatr powyżej 50km/h, burza).
8. Nieuzasadnione odwołanie rezerwacji może skutkować anulacją rezerwacji cyklicznej.
9. Klub zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym
(np. turniej piłki plażowej lub przyczyny techniczne).
IV. Bezpieczeństwo
1. Z oferty klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Osoby wynajmujące boiska lub biorące udział w treningach ćwiczą na własną odpowiedzialność.
3. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie 10 minutowej rozgrzewki.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również za te
wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
V. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas pandemii wirusa COVID-19
1. Korzystanie z obiektu odbywa się pod kontrolą pracownika obsługi, wyznaczonego przez
administratora obiektu. Korzystający z obiektu, zobowiązani są do stosowania się do jego poleceń w
zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego na terenie obiektu.
2. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym regulaminie, wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu
sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
zarządca obiektu zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

3. Osoby z wyraźnymi oznakami choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w
oddychaniu nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.
4. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Obiekt sportowy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk
oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynem do
dezynfekcji zapewnia Let’s Go. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są zlokalizowane przy wejściu na
boisko. Korzystanie z obiektu bez uprzedniej dezynfekcji jest niemożliwe.
5. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu sportowego mają obowiązek zakrywania ust i nosa,
w szczególności przy pomocy maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy osób
znajdujących się na wyznaczonym boisku (w rozumieniu pola gry). Zdjęcie maseczek przez osoby
korzystające z boiska jest możliwe dopiero po wejściu na pole gry. Po opuszczenia pola gry należy
bezwzględnie powtórnie nałożyć maseczkę.
6. Zarządca obiektu nie udostępniania dla potrzeb Uczestników i Trenerów masek, maseczek lub innych
środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt.5
7. Na terenie obiektu należy zachować dystans co najmniej 2 metrów od innych osób. Dystans 2 metrów
powinien być również zachowywany podczas wchodzenia i wychodzenia z obiektu.
8. Po zakończeniu korzystania z obiektu, należy niezwłocznie go opuścić. Kolejne osoby mogą wchodzić
na obiekt dopiero po opuszczeniu go przez osoby z niego wcześniej korzystające.
9. Zorganizowane treningi (zajęcia sportowe) prowadzone na obiekcie mogą być prowadzone wyłącznie
w wyznaczonych (w umowie) godzinach. Przed rozpoczęciem kolejnego treningu dokonana zostaje
dezynfekcja wyposażenia obiektu, które może mieć bezpośredni kontakt z grającymi. Dezynfekcji
dokonuje Let’s Go we własnym zakresie i na własny koszt.
10. Zaleca się, aby korzystający z obiektu przychodzili już przebrani w strój do treningu. W przypadku
kiedy jest to niemożliwe, przebierać można się tylko i wyłącznie w wyznaczonej do tego strefie.
11. Zalecana jest rezygnacja z powitalnych gestów grzecznościowych takich jak podawanie sobie ręki,
uścisk itp.
12. Należy oznaczyć butelkę z napojem, tak aby nie doszło do jej pomylenia przez inną osobę.
13. Korzystający z obiektu zobligowany jest do pozostawienia po sobie porządku, uprzątnięcia wszelkich
plastikowych opakowań i butelek, z których korzystał w trakcie zajęć . Kosz na opakowania znajduje się
przy wejściu na obiekt.
14. W przypadku, gdy osoba korzystająca z obiektu zacznie odczuwać wyraźne oznaki choroby, takie jak
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, powinna niezwłocznie zgłosić się do
odpowiednich służb medycznych celem konsultacji. W przypadku gdy sytuacja ta dotyczy uczestnika
zorganizowanych zajęć sportowych (treningów) obowiązek zgłoszenia tego faktu odpowiednim służbom
medycznym spoczywa na trenerze prowadzącym zajęcia.
15. Regulamin obowiązuje do odwołania.

