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Zakupienie biletu/przyjęcie karty (opaski) rejestrującej jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz 
z całkowitą akceptacją poniższego Regulaminu.

Korzystanie z torów obowiązkowo w obuwiu sportowym.

1. Centrum FUN&SPORT określa w niniejszym regulaminie ogólne zasady korzystania z torów 
bowlingowych na terenie kręgielni BOWLING CLUB FUN&SPORT.

2. Tory załączane są na pełne godziny. Cennik określa cenę za grę na jednym torze. Możliwość 
wykupienia ostatniej gry istnieje na 30 minut przed zamknięciem lokalu.

3. Przy wynajęciu toru na godzinę, czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu 
imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.

4. W przypadku niestawiennictwa na zarezerwowanym torze, po upływie 15 minut od ustalone-
go czasu rezerwacja zostaje anulowana.

5. Rzut kulą musi być wykonany z pola rozbiegu przed linią spalonych.
6. Pierwszeństwo rzutu ma zawodnik grający z prawej strony.
7. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Rzut dwoma kulami może spowodować awarię maszyny.
8. Podczas gry na torze może przebywać tylko jeden gracz, pozostali zawodnicy przebywają 

w tym czasie poza rozbiegiem.
9. Kule przeznaczone do gry w bowling, powinny znajdować się na podajnikach.
10. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczenia punktów, fakt 

ten należy zgłosić obsłudze. PROSIMY O NIEWCHODZENIE NA TOR W CELU SAMODZIEL-
NEGO USUNIĘCIA USTERKI. Obsługa techniczna BOWLING CLUB dołoży wszelkich starań, 
aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.

11. Obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia na rozbieg z napojami oraz jedzeniem.
12. Przed wykonaniem rzutu należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle. Rzucanie kuli na 

nieprzygotowany tor spowoduje trafienie w sweepa (barierka zgarniająca kręgle), co zobowią-
zuje do zapłacenia kary umownej w wysokości 50 zł. Prowadzenie gry przy wyłączonym torze 
również zobowiązuje do zapłacenia kary umownej w wysokości 50 zł.

13. Pracownicy ochrony są uprawnieni do wyproszenia z torów osób nietrzeźwych, które zakłó-
cają grę innym gościom.

14. Wszelkie wątpliwości i problemy związane z działaniem torów prosimy konsultować z obsługą 
kręgielni.

15. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
16. Centrum FUN&SPORT nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione na torach 

bowlingowych.
17. Centrum FUN&SPORT zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.
18. Właściciel/prowadzący BOWLING CLUB zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, godzin 

otwarcia torów bowlingowych oraz powyższego regulaminu.
19. Bowling to dobra zabawa więc baw się razem z nami i przestrzegaj ustalonych zasad.
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