Regulamin kręgielni Family Club (ul. Kościuszki 35, 64 - 030 Śmigiel)

1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Regulaminu obiektu Family
Club.
2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Użytkownika lub Gracza uważa się osobę
korzystającą z urządzeń i torów znajdujących się w kręgielni lub chcącą z nich skorzystać, a także
każdą inną osobę przebywającą na terenie kręgielni.
3. Podczas korzystania z urządzeń i torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i
informacji udzielanych przez personel. Wszelkie usterki lub uszkodzenia urządzeń lub torów
należy bezzwłocznie zgłaszać personelowi.
4. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie kręgielni tylko w obecności osób pełnoletnich.
Grupy zorganizowane zawierające tylko dzieci poniżej lat 15 muszą posiadać co najmniej
jednego pełnoletniego opiekuna na 15 uczestników. W przypadku, gdy w skład takiej grupy
wchodzą także osoby powyżej tego wieku, to obecność pełnoletniego opiekuna jest wymagana
wtedy, gdy liczba dzieci poniżej 15 roku życia wynosi co najmniej 15 uczestników.
5. Opiekun grupy wymienionej w punkcie 4 obowiązany jest do wcześniejszego skontaktowania
się z personelem celem ustalania szczegółowych zasad korzystania z kręgielni.
6. Użytkownik lub Gracz posiadający niestabilny stan zdrowia (niezależnie od przyczyny tego
stanu rzeczy) powinien korzystać z urządzen i torów kręgielni zachowując szczególną ostrożności
po uprzedniej ewentualnej konsultacji z lekarzem. Family Club nie ponosi odpowiedzialności za
negatywne skutki dla zdrowia tego Użytkownika lub Gracza wywołane przebywaniem na terenie
kręgielni lub korzystaniem z urządzeń i torów stanowiących wyposażenie kręgielni.
7. Gracz jest zobowiązany do korzystania z obuwia bowlingowego, które jest wypożyczane przez
personel kręgielni. Za wypożyczenie tego obuwia pobierana jest opłata wymieniona w cenniku
dostępnym na stronie internetowej Family Club lub na terenie kręgielni.

8. Użytkownik przebywajacy na terenie kręgielni, lecz nie biorący udziału w grze i nie
przebywający na terenie strefy bowlingowej (toru oraz rozbiegu przeznaczonego na wykonanie
rzutu) nie ma obowiązku używania obuwia bowlingowego.
9. Każdego Gracza obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia w obuwiu bowlingowym poza
teren kręgielni. Obowiązek ten dotyczy także Użytkownika, jeżeli posiada obuwie bowlingowe.
10. Na terenie kręgielni zabronione jest:
·naruszanie porządku publicznego w jakikolwiek sposób,
·niszczenie, uszkadzanie lub dokonywanie samowolnych napraw urządzeń i wszelkiego
innego wyposażenia kręgielni,
·spożywanie napojów i posiłków w strefie rzutu - na rozbiegu i torze,

·poruszanie się w innym obuwiu aniżeli obuwie bowlingowe (co dotyczy Graczy oraz tych
Użytkowników, którzy posiadają obuwie bowlingowe),
·wchodzenie na części toru do tego nie przystosowane,
·wchodzenie w miejsca przeznaczone tylko dla personelu kręgielni,
·wchodzenie na elementy konstrukcyjne,
·ingerowanie w urządzenia elektryczne i elektroniczne, w szczególności poprzez ich
dotykanie i manipulowanie.
11. Za uprzednią zgodą personelu kręgielni dopuszcza się korzystanie przez Gracza z własnego
sprzętu. Family Club nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie
tego sprzętu oraz szkody na osobie lub mieniu innych Graczy i Użytkowników wywołane
korzystaniem z takiego sprzętu.
12. Informacje szczegółowe dla Graczy i Użytkowników:
·na rozbiegu dopuszczalne jest przebywanie tylko jednego osoby,
·kule należy wyrzucać za linię oznaczającą początek toru (linia faulu),
·przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i może skutkować
upadkiem z uwagi na powierzchnię toru,
·pierwszeństwo rzutu posiada Gracz znajdujący się po prawej stronie,

·każdy Gracz ma dyspozycji jedną kulę,
·ilość kul winna być odpowiednia do ilości Graczy; zbyt wiele kul na podajniku może
powodować wypadek,
·przy podniesionych rynnach (tzw. bumperach) mogą grać tylko dzieci do lat 10,
·po zakończonej grze należy opuścić stolik znajdujący sie przy torze.
13. W przypadku rezerwacji torów:
·mogą one być zgłaszane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście po podaniu
imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz telefonu kontaktowego,
·rezerwacje rozpoczynają się o pełnym godzinach i są przyjmowane na czas pełnych godzin,
·Gracze powinni zgłosić się co najmniej na 15 minut przed zaplanowaną godziną rezerwacji
celem potwierdzenia przybycia, dobrania właściwego obuwia oraz uzyskania
niezbędnych informacji co do korzystania z urządzeń oraz torów,
·nieobecność osoby rezerwujacej o ustalonej wcześniej godzinie uważa się za zwolnienie z
rezerwacji i powoduje zwolnienie toru,
·w razie poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry osoba rezerwująca zobowiązana jest
do uiszczenia opłaty za korzystanie z toru od godziny planowanej rezerwacji. Obowiązek
ten jest aktualny także wówczas, gdy osoba rezerwująca nie poinformuje o opóżnieniu, a
zarezerwowany tor nie zostanie sprzedany innemu Graczowi,
·w przypadku rezerwacji zawierających się od piątku od godziny 16 do niedzieli do godziny
20 Family Club może zażądać od osoby rezerwującej wpłacenia zadatku na poczet
rezerwacji toru w kwocie stanowiącej równowartość 50 procent całkowitej ceny
rezerwacji.
14. Family Club nie ponosi odpowiedzialnosci za opóźnienia lub przerwy w grze spowodowane
awarią techniczną urządzeń lub torów.
15. Sposoby trzymania kuli, metody i techniki rzutu, pozycje podczas rzutu oraz postawa Gracza
są przedstawione na odrębnych planszach.

