REGULAMIN KRĘGIELNI
I. Zasady ogólne
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. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych
urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz
instrukcji.
3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem palarni znajdującej się na
parterze w lobby barze
II. Zasady korzystania z kręgielni
1. Podczas korzystania z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i
informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem torów należy niezwłocznie zgłaszać
obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle
5. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.
6. Zakaz wchodzenia na tory.
7. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu)
8. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
9. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty
jest olejem).
10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę i zapali się zielona
lampka.
11. Przy podniesionych rynnach (bumper-ach) mogą grać dzieci do 10 lat.
12. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
13. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
a) Wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle.
b) Wchodzenia na elementy konstrukcyjne.
c) Wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności
d) Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.

III. Odpowiedzialność i kary
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100%
wartości wyposażenia.
2. Kręgielnia w Hotelu Malinowski nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

