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REGULAMIN BOWLINGU
1. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z gry w bowling tylko i wyłącznie w
obecności i pod opieką rodziców. Za wszelkie wypadki z udziałem dzieci
całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice.
2. W przypadku uczestnictwa dzieci podczas gry, prosimy aby kule z
podajników były podawane dzieciom przez rodziców. Nie zastosowanie
się do tej instrukcji grozi poważnym wypadkiem a nawet kalectwem.
3. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników powinien zmienić obuwie na
sportowe lub miękkie. Granie, wchodzenie na rozbieg w obuwiu innym
niż wskazane jest zabronione!
4. Opłata za grę pobierana zostaje z góry, przed rozpoczęciem gry.
5. Po upływie opłaconego czasu gra zostaje automatycznie wyłączona.
6. Zatrzymanie gry na pulpicie na torze nie jest równoznaczne z
zatrzymaniem naliczanego czasu gry a co za tym idzie opłaty za grę.
7. Przed wejściem na rozbieg, jedzenie, napoje, papierosy itp. pozostawiamy
na stoliku.
8. Zakaz wchodzenia na tory osobom w stanie wskazującym na nadmierne
spożycie alkoholu!
9. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
10. Kule przeznaczone do gry w bowling, powinny znajdować się na
podajnikach, przy czym gracze toru I i II korzystają z pierwszego
podajnika, drugi podajnik przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla graczy
toru III.
Na pierwszym podajniku nie może znajdować się więcej niż 8 kul.
11. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy kręgle zostały prawidłowo
ustawione przez podajnik oraz czy światełko na końcu toru zmieniło
swój kolor z czerwonego na zielony.
12. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy - jeden gracz gra jedną kulą.
Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem !
13. Po zakończonej grze należy opuścić stolik przy torze.
14. W przypadku rezerwacji toru po upływie 15 minut od ustalonego czasu
rezerwacja zostaje anulowana.
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15. Pracownicy lub ochrona pensjonatu są uprawnieni do wyproszenia z
torów osób nietrzeźwych, lub osób, które zakłócają grę innym gościom.
16. Wszelkie uwagi, wątpliwości związane z pracą maszyn i torów prosimy
zgłaszać do pracowników Santana Club przy recepcji.
17. Santana Club nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i obrażenia
powstałe podczas gry.
18. Santana Club nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione
na torach bowlingowych.
19. Santana Club zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego
regulaminu.
20. Za wszelkie zniszczenia lub szkody wynikłe podczas korzystania z
bowlingu całkowitą odpowiedzialność materialną i karną ponoszą nasi
goście.
21. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków lub napojów nie
pochodzących z tego lokalu.
Życzymy udanej zabawy !
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