Regulamin kręgielni
działającej przy Domu Kultury w Przecławiu
ul. Zielona 52, 39-320 Przecław
Część ogólna
1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług
zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w określonych godzinach


Poniedziałek: 1300-1600



Środa: 1300-2000



Czwartek: 1300-2000



Sobota: 1600-2100



Niedziela: 1600-2100

3. Z uwagi na fakt iż korzystanie z kręgielni do końca 2018 jest bezpłatne, osoby chcące
skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do stosowania się do zasad
regulaminu i poleceń instruktora obsługującego.
4. Osoby

naruszające

porządek

publiczny,

przepisy

regulaminu

oraz

instrukcji

lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane
z terenu obiektu.
5. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności
i napojów!!!
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a)Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów,
b) Przebywania zwierząt,
c) Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających.
1. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby
korzystającej z obiektu.
2. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby
za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
3. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku
na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty
odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

II. Zasady korzystania z kręgielni
1. Z jednego toru korzystać może max 10 osób. W przypadku dzieci poniżej 12 roku życia z 1
toru korzystać może mas 5 osób.
2. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania,
poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
3. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie
zgłaszać obsłudze kręgielni.
4. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów
5. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać tylko jeden gracz.
6. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do
gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni dopuszczalne jest użycie
własnego obuwia zamiennego o jasnej podeszwie.
7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za
wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
8. Osoby nie mające obuwia zamiennego NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO GRY!
9. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej
jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały
czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni
zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń
kręgielni.
10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze
szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki
zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Kręgielnia działająca przy Domu
Kultury w Przecławiu nie ponosi odpowiedzialności.
11. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie
jest zabronione.
12. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o
tym pracownika lokalu.

III. Odpowiedzialność i kary
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w
wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Kręgielnia działająca przy Domu Kultury w Przecławiu nie ponosi odpowiedzialności za
zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty osobiste oraz elementy garderoby.

Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez instruktorów Kręgielni można
odebrać w Recepcji.
3. Na terenie Kręgielni nie można używać własnego sprzętu.
4. Kręgielnia działający przy Domu Kultury w Przecławiu nie odpowiada za wypadki
spowodowane

nieprzestrzeganiem

regulaminu

obiektu,

instrukcji

oraz

poleceń

upoważnionego personelu.
5. W przypadku nie stosowania się do zasad regulaminu i poleceń instruktora za wszelkie urazy,
stłuczenia i inne uszczerbki na zdrowiu kręgielnia działająca przy DK NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI

IV. Rezerwacja torów bowlingowych
1. Rezerwacje torów zgłaszane są telefonicznie w DK pod nr. Tel 17 227 63 65 lub osobiście,
po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej, oraz całego grającego składu.
2. Rezerwacji można dokonać tylko w danym tygodniu czyli od poniedziałku do piątku w
godzinach od 900-1600 (nie ma rezerwacji dwutygodniowych).
3. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach i przyjmowane są na czas pełnej godziny.
4. Jedna osoba może rezerwować tor max do 2h. ( w przypadku wolnych terminów więcej)
5. 10 min opóźnienie/ nieprzybycie na zarezerwowaną godzinę

powoduje zwolnienie/

anulowanie rezerwacji i możliwość wynajęcia innym osobom na ten czas.
6. Instruktor kręgielni ma prawo zwiększyć liczbę uczestników na danym torze (nie więcej niż
10 osób) w przypadku małej ilości uczestników na jednym torze i większym na drugim.
7. W przypadku rezerwacji kilkukrotnej i nie stawienia się na dane terminy rezerwacji,
instruktor ma prawo nie rezerwować toru przez kolejny miesiąc!
8. W soboty i niedziele w przypadku rezygnacji z rezerwacji lub jakichkolwiek pytań
dotyczących wolnych miejsc można dzwonić pod nr. Tel. 504 211 338
UWAGA:
W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU Z ZAJĘC
W KRĘGIELNI PRZEZ

GRUPĘ TYCH SAMYCH OSÓB, INSTRUKTOR MA

PRAWO ODMÓWIĆ REZERWACJI NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE NIE MIAŁY
DOTYCHCZAS MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NIEJ

Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami przestrzegając
ustalonych zasad !!!!!!!

