
REGULAMIN STREFY BOWLING
1. Regulamin niniejszy (dalej Regulamin) określa zasady korzystania z torów bowlingowych na terenie kręgielni (dalej Strefa
Bowling lub Bowling) Notera Hotel SPA Bory Tucholskie w Charzykowach (dalej Hotel).
2. Tory Bowlingu są włączane przez obsługę Hotelu. 
3. Zabronione jest korzystanie z Bowlingu bez uprzedniego zgłoszenia gry i włączeniu toru.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z toru należy zapoznać się z Regulaminem, a w razie potrzeby, poprosić obsługę Hotelu
o udzielenie dodatkowych instrukcji lub wskazówek.
5. Użytkownik korzysta z Bowlingu na własną odpowiedzialność. Hotel nie udziela lekcji gry w Bowling. 
6. Zabronione jest korzystanie z Bowlingu lub nadzorowanie korzystania z Bowlingu pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających. 
7. Przed rozpoczęciem gry każdy jej uczestnik zobowiązany jest nałożyć odpowiednie obuwie bowlingowe znajdujące się na
wyposażeniu Strefy Bowling. Nie wolno grać w butach innych niż bowlingowe.
8. Hotel nie przygotowuje obuwia do gry tj. nie przeprowadza jego dezynfekcji po poprzednim użytkowniku. Użytkownik,
korzystając ze specjalnych sprejów znajdujących się na wyposażeniu Strefy Bowling, samodzielnie przygotowuje obuwie do
nałożenia.
9. Dozwolone jest korzystanie z własnego obuwia bowlingowego. Za stan i funkcjonalność tego obuwia odpowiada użytkownik. 
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad korzystania z Bowlingu lub prawidłowości jego działania, nie należy
rozpoczynać gry lub niezwłocznie ją przerwać.
11. Osoby niepełnoletnie korzystają z Bowlingu wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. 
12. Bowling wyposażony jest w 8 kul o następujących oznaczeniach i wadze: 8L – 3,6 kg, 9L – 4,2 kg, 10L – 4,6 kg, 11L – 5,00
kg, 12L – 5,4 kg, 13L – 5,9 kg oraz w 20 kręgli, po 10 na każdym torze.  
13. Gracz zobowiązany jest do dobrania kuli odpowiedniej do rozmiarów dłoni oraz kuli o odpowiednim dla siebie ciężarze.
14. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. 
15. Rzut kulą musi być wykonany z pola rozbiegu przed linią spalonych (linią faulu).
16. Kule pobierane są z górnego podajnika (szyny) od strony czoła rynny. Zabronione jest pobieranie kul z rynny od strony
wyrzutnika.       
17. Przed wykonaniem rzutu należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle. 
18. Nie wolno rzucać jednocześnie z graczem z toru obok. Pierwszeństwo rzutu posiada gracz na torze po prawej stronie w
kierunku oddawania rzutu.
19. Podczas gry na torze może przebywać tylko jeden gracz, pozostali gracze przebywają w tym czasie poza polem rozbiegu.
20. Zabronione jest wchodzenie na pole rozbiegu z napojami, jedzeniem i papierosami, jak również w innym obuwiu niż obuwie
bowlingowe. 
21. Zabronione jest wchodzenie na powierzchnię toru poza polem rozbiegu, w szczególności do maszynowni (mechanizm
ustawiania kręgli). Ze względu na pokrycie toru specjalnym olejem, wejście na tor grozi bolesnym upadkiem, natomiast w
maszynowni istnieje ryzyko wciągnięcia przez maszynę. 
22. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczenia punktów, należy fakt ten niezwłocznie zgłosić
obsłudze Hotelu. Zabronione jest wchodzenie na tor w celu samodzielnego usunięcia usterki. Obsługa techniczna Bowlingu
dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.
23. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
24. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika obsługi Hotelu.
25. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
26. Pracownicy Hotelu lub podmiotu świadczącego na rzecz Hotelu usługi ochrony osób i mienia, są uprawnieni do wyproszenia z
torów osób nietrzeźwych, znajdujących się pod wpływem środków odurzających lub takich, które zakłócają grę innym gościom.
27. Pracownicy Hotelu lub podmiotu świadczącego na rzecz Hotelu usługi ochrony osób i mienia są uprawnieni do sprawdzania
stanu trzeźwości osób korzystających z Bowlingu. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej
osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
28. Hotel nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz poleceń obsługi Hotelu.                                        
29. Hotel nie odpowiada za rzeczy i przedmioty graczy i gości pozostawione na torach bowlingowych oraz w ich otoczeniu.
30. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie elementów wyposażenia Strefy Bowling obowiązuje odpłatność w wysokości
100% wartości wyposażenia.
Rezerwacja torów bowlingowych
31. Rezerwacje torów bowlingowych mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w Recepcji Hotelu po podaniu imienia i
nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
32. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
33. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
34. W przypadku nieobecności osoby rezerwującej tor po upływie 15 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
35. 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.

 


