REGULAMIN

1. Niniejszy regulamin określa zasady przebywania oraz korzystania z usług na terenie
„TB Bowling&Bilard Club”
2. Klienci mają prawo do pobrania nieodpłatnie akcesoriów do gier (obuwie, kije i bile, lotki itp.).
3. Pracownicy na prośbę klientów wyjaśnią reguły i zasady gier.
4. Z torów kręgielni, stołów bilardowych oraz innych gier można korzystać tylko i wyłącznie na
zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem.
5. Opłaty są uiszczane z góry w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
6. Tory, stoły bilardowe i stoliki w sport barze można rezerwować osobiście lub telefonicznie.
7. Umowna rezerwacja jest ważna do 10 minut spóźnienia. Po tym czasie udostępnia się gry
innemu klientowi.
8. W przypadku rezerwacji więcej niż 3 torów należy dokonać wpłaty zaliczki minimum na 2
dni przed zarezerwowanym terminem w formie gotówki w kasie lub w formie przelewu. Nie
opłacenie będzie równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
9. Uczestnictwo w grze w kręgle możliwe jest tylko i wyłącznie w specjalnym obuwiu
przeznaczonym do gry.
10. Wchodzenie na tor i rozbieg, z napojami, jedzeniem itp. jest zabronione
11. Stawianie na stole bilardowym napoi, jedzenia i innych przedmiotów jest zabronione.
12. Przed wypuszczeniem kuli gracz musi upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle.
13. Zabrania się gry przy wyłączonych torach kręgielni i lampie bilardowej.
14. Nie zastosowanie się do pkt. 10,11,12,13,14 regulaminu podlega karze umownej w
wysokości 100 zł.
15. W przypadku odmowy zapłacenia kary, o której mowa w pkt. 14, tor lub lampa bilardowa
zostają wyłączony bez zwrotu opłaty.
16. Podczas rzutu wykonywanego przez gracza, gracze oczekujący pozostają poza
rozbiegiem.
17. W przypadku jakichkolwiek trudności ze stołem bilardowym, maszyną, torem, systemem
naliczania punktów czy innym sprzętem należy wezwać obsługę w celu usunięcia usterek.
18. Kategorycznie zabrania się gościom klubu samodzielnego usunięcia powstałych usterek.
19. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą korzystać z usług kręgielni, bilardu i darta.
20. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia z zewnątrz napoi, jedzenia i innych
artykułów spożywczych. Znajdujący się na miejscu bar umożliwia odpłatnie zaopatrzenie
się w powyższe artykuły.
21. W przypadku odmowy i niedostosowania się do powyższego punktu regulaminu,
świadczenie usług zostanie wstrzymane a opłata nie podlega zwrotowi.
22. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
23. Wszelkie wątpliwości klientów, ich uwagi i skargi powinny być zgłaszane menadżerowi.

TB Bowling&Bilard Club

