REGULAMIN KRĘGIELNI
Osoby przebywające na terenie Kręgielni zobowiązane są do
zapoznania się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego
teren. Przebywanie w nim jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu.
1. Cennik określa stawkę za godzinę dla maksymalnie sześciu osób grających w danym
momencie na torze w ciągu pełnej godziny.
2. Obsługa może odmówić wynajęcia torów osobom w stanie wskazującym na nadmierne
spożycie alkoholu.
3. Należy zgłosić się, co najmniej 10 minut przed planowaną godziną startów w celu
potwierdzenia przybycia oraz uzyskania niezbędnych instrukcji.
4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji
i możliwość sprzedaży toru innym klientom.
5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej
informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od
godziny planowanej rezerwacji.
6. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników musi zmienić obuwie na bowlingowe.
Granie, wchodzenie na rozbieg w obuwiu innym niż bowlingowe jest zabronione.
Koszt wypożyczenia pary obuwia na czas gry wynosi 1 zł.
7. Obuwie dostępne jest w recepcji kręgielni. W sytuacjach gdy brakuje obuwia obsługa
może podjąć decyzję o dopuszczeniu grania we własnym obuwiu sportowym.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia poza strefę gry w kręgle w obuwiu
bowlingowym, w której skład wchodzą: rozbiegi, miejsca siedzące przy torach, podajniki
do kul.
9. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
10. Należy dobrać ilość kul do ilości graczy. Jeden gracz gra jedną kulą. Zbyt wiele kul na
podajniku grozi wypadkiem.
11. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje, pozostawiamy na stolikach.
12. Kulę należy wyrzucić za linię oznaczającą początek toru (linia faulu).
13. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
14. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej
stronie.
15. Wchodzenie na tor jest zabronione.
16. Zakazuje się rzucania więcej niż jedną kulą w jednym rzucie.
17. Zakazuje się rzucania jednocześnie dwóm i więcej zawodnikom na jednym torze.
18. Przy podniesionych rynnach (bumperach) mogą grać dzieci do lat 10, używając przy tym
kul nie cięższych niż 9 funtów.
19. Po zakończonej grze należy opuścić stolik przy torze.

20. „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości
200 zł za rzut na wyłączonym torze.
21. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność
w wysokości 120% wartości wyposażenia.
22. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu, „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.
nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
23. Dzieci i młodzież do lat 18 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.
24. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 16 roku życia muszą mieć, co najmniej
jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez
cały czas przebywania na terenie kręgielni.
25. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń
ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
26. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać
pracownikom kręgielni.
27. „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego
personelu.
28. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli,
zablokowania kul w rynnie lub podajniku należy wezwać obsługę. Samodzielne usuwanie
awarii, wchodzenie na tory jest zabronione.
29. W przypadku wystąpienia awarii maszyny (pinsettera), BEZWZGLĘDNIE ZAKAZANE
jest wykonywanie rzutów.
30. „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia wynikające z awarii
technicznych torów.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa
„AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.

