REGULAMIN KRĘGIELNI
1. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.
2. Chcąc korzystać z gry w kręgle, należy zapoznać się z regulaminem kręgielni.
Następnie opłacić czas według obowiązującej stawki oraz określić pracownikowi
obsługi torów sposób gry i ilość grających.
3. Wejście w obręb pola gry może nastąpić tylko w zmiennym obuwiu sportowym.
4. Dzieci, które nie ukończyły 10 lat bez opieki osoby dorosłej nie mogą grać w kręgle
oraz przebywać w polu gry.
5. W obrębie pola gry może przebywać tylko jedna, grająca osoba.
6. Należy w sposób bezpieczny wyjmować kule z hamownika oraz nie podnosić jej
powyżej ramion.
7. Rzuty można wykonywać, jeżeli automat sygnalizuje gotowość do gry (zielone
światło w lewym dolnym rogu tablicy).
8. Każdy grający w kręgle musi nakładać kulę z deski nasadzenia przed linią wyrzutu.
Zabrania się rzucania kuli bezpośrednio na bieżnię toru.
9. Nie

można

samodzielnie

przełączać

i

wciskać

przycisków

przy pulpicie

sterowniczym.
10. Zabrania się siadać na hamowniku (skrzyni z kulami) oraz w obrębie pola gry.
11. Zabrania się spożywania napojów przy pulpitach sterowniczych oraz w obrębie pola
gry.
12. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą korzystać z gry w kręgle.
13. Każdą awarię należy zgłaszać pracownikowi obsługi torów.
14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego
winy.
15. Nieprzestrzeganie powyższych zasad korzystania z kręgielni upoważnia pracownika
obsługi do wyłączenia automatu.
16. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką opiekuna danej
grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie
powierzonego mienia.
17. Każdy użytkownik obiektu korzysta z niego na własną odpowiedzialność (w
przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie).

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków i urazów, a także
szkód w mieniu powstałych na obiekcie kręgielni, w szczególności powstałych w
wyniku niezgodnego z Regulaminem oraz nieprzestrzegania przez użytkowników
zasad bezpieczeństwa.
19. Administrator nie odpowiada za rzeczy zgubione, pozostawione bez opieki lub
skradzione.
20. Administrator ma prawo zamknąć obiekt do wykorzystania w przypadkach, które
stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
21. Korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom pracownika obsługi technicznej obiektu kręgielni.

