
Regulamin korzystania z kręgielni w Górze

1. Regulamin  określa  zasady  i  tryb  korzystania  z  kręgielni  w  Górze,  zwanej  dalej

"kręgielnią".

2. Właścicielem kręgielni jest Gmina Góra zwana dalej "Właścicielem".

3. Kręgielnią administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.

4. Każda  osoba  korzystająca  z  kręgielni  jest  zobowiązana  do  zapoznania  się

z postanowieniami niniejszego regulaminu i podporządkowania się ich treści.

5. Kręgielnia jest  czynna codziennie w godzinach od 16.00 do 22.00,  z wyjątkiem dni,

w  których  obiekt  będzie  nieczynny  z  uwagi  na  święta  lub  przerwy  konserwacyjne,

podawanych do publicznej wiadomości przez Zarządcę w formie ogłoszenia.

6. Od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  14.00  do  16.00,  a  w  soboty,  niedziele

i  święta  w  godzinach  od  10.00  do  16.00,  korzystanie  z  kręgielni  jest  możliwe  po

wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą.

7. Za korzystanie z kręgielni pobiera się opłatę zgodnie z ustalonym cennikiem.

8. Na terenie kręgielni zabrania się:

1) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi;

2) wchodzenia na elementy konstrukcyjne;

3) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;

4) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

5) spożywania napojów i posiłków w strefie rzutów;

6) wchodzenia w niewłaściwym obuwiu;

7) przebywania  w  stanie  wskazującym  na  spożycie  alkoholu  lub  innych  substancji

odurzających;

8) wnoszenia ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;

9) zachowywania się w sposób głośny, obraźliwy dla innych użytkowników;

10) wprowadzania zwierząt;

9. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania

poszczególnych  urządzeń,  poleceń  i  informacji  udzielanych  przez  pracowników

kręgielni.

10. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy zgłaszać

bezpośrednio do obsługi kręgielni.

11. W strefie rozbiegu może przebywać tylko osoba/gracz wykonujący rzut.

12. Gracze obowiązani są do korzystania ze specjalistycznego obuwia przeznaczonego do

gry  w  kręgle  lub  z  przyniesionych  ze  sobą  czystych  butów  sportowych  z  białą



podeszwą.

13. Dzieci  do  lat  13  mogą  przebywać  na  terenie  kręgielni  wyłącznie  z  pełnoletnim

opiekunem.

14. Wszelkie skaleczenia, urazy lub pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić

obsłudze kręgielni.

15. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania

rzutów.

16. W  przypadku  rezerwacji  toru  należy  zgłosić  się  najpóźniej  na  10  min.  przed

zarezerwowanym czasem. 

17. Nieobecność  osoby  rezerwującej  tor  o  ustalonym  czasie,  powoduje  zwolnienie

rezerwacji.

18. Po zakończeniu czasu gry należy niezwłocznie opuścić kręgielnię.

19. Osoby  przebywające  na  terenie  kręgielni  i  naruszające  porządek  publiczny,  dobre

obyczaje,  w  tym  używające  wulgaryzmów,  stwarzające  zagrożenie  dla  innych  osób

przebywających  w  obiekcie,  a  także  osoby  nie  stosujące  się  do  postanowień

niniejszego  regulaminu  i  do  zaleceń  personelu  kręgielni  będą  wezwane  do

dobrowolnego  opuszczenia  kręgielni,  bez  prawa  dochodzenia  zwrotu  wcześniej

uiszczonych opłat .
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