Regulamin gry w kręgle - bowling
Z torów kręgielni można korzystać wyłącznie w sposób przewidziany Regulaminem.
1. Gra odbywa się w następującym systemie:
- tor załączany na czas (max. 5 osób na jednym torze)
2. Osoby nie znające zasad gry mają obowiązek poprosić o pomoc obsługę kręgielni.
3. Tory można rezerwować osobiście w recepcji kręgielni lub telefonicznie.
4. W przypadku rezerwacji toru do gry w bowling należy zgłosić się na 5 min przed rozpoczęciem
gry. Po upływie 10 min od ustalonego czasu rezerwacja zostanie anulowana.
5. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest do wymiany obuwia na
bowlingowe. Dla klientów obuwie dostępne na recepcji kręgielni , wypożyczenie w cenie wynajmu
torów. Nie wolno grać lub wchodzić na rozbieg i tory w butach innych niż bowlingowe.
6. Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub jakikolwiek uszczerbek na
zdrowiu w związku z przebywaniem na obszarze torów bez obuwia.
7. Zabrania się wchodzenia na tor i rozbieg z napojami i jedzeniem, zabrania się również
wychodzenia w obuwiu bowlingowym poza teren kręgielni.
8. Przed rozpoczęciem rzutu kulą należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle. Rzucanie kuli w
nieprzygotowany tor (trafienie w sweep’a-barierkę - przed kręglami) lub prowadzenie gry przy
wyłączonym torze, tor automatycznie zostanie wyłączony, a uczestnicy gry na zablokowanym torze
wezwani przez obsługę do uregulowania stosownej opłaty za całość planowanej gry.
9. Doprowadzenie do złamania sweep’a - barierka przed kręglami lub jakiejkolwiek jej części
zobowiązuje do zapłaty równowartości zniszczonej części w wysokości 1000 zł
10. W trakcie rzutu jednej z osób, pozostali gracze powinni pozostać przed rozbiegiem.
11. Kulę należy wypuścić tak, aby spadła za linię rozpoczynającą tor tj. linię faulu.
12. Przekroczenie linii faulu powoduję utratę punktów wykonywanego rzutu oraz grozi upadkiem
(tor pokryty jest olejem)
13. Kule o numerach 6 i 7 są przeznaczone dla dzieci, dorośli mogą korzystać z kul od numeru 8
14. Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe obrażenia w wyniku upadku po wejściu na
tor (obuwie zbiera olej , którym pokryty jest tor).
15. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli, utknięcia kuli w rynnie lub złego
naliczania punktów należy wezwać obsługę kręgielni. Zabrania się wchodzenia na tor w celu
samodzielnego usunięcia usterek.
16. Zabrania się osobom w stanie nietrzeźwym przebywania na rozbiegu torów i prowadzenie gry.
17. Zabrania się pozostawiania obuwia i odzieży na rozbiegu dla graczy, na terminalu gracza jak i
na pokrywie zwrotnicy kul.
18. Play City nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia własnego sprzętu bowlingowego
używanego przez gracza. Wszelkie wątpliwości i uwagi związane z działaniem bowlingu należy
kierować do obsługi kręgielni.

