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REGULAMIN KRĘGIELNI 
 

1. Kręgielnią zarządza Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR. 
 

2. Każdy korzystający z kręgielni jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem Hali 
Sportowej i przestrzegania ich zasad. 

 
3. Kręgielnia jest czynna z harmonogramem, w godzinach funkcjonowania obiektu Hali Sportowej. 

 
4. W przypadku organizowania różnego rodzaju imprez, BOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania 

rezerwacji. 
 

5. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z kręgielni określa cennik opłat zatwierdzony przez Burmistrza Miasta 
Bierunia. 

 
6. Na jednym torze może brać udział w grze maksimum 8 osób. 

 
7. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać tylko jeden gracz. 

 
8. Czas gry rozpoczyna się o pełnej godzinie, natomiast w przypadku braku rezerwacji, grę można rozpocząć               o 

dowolnej godzinie. 
 

9. Rzut oddajemy tylko jedną kulą. Rzucanie dwoma lub więcej kulami jest zabronione. 
 

10. Zabrania się oddawania rzutu po skończonej grze lub przy stwierdzeniu awarii maszyny. 
 

11. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń na zapleczu kręgielni, pomieszczeń dla obsługi, wchodzenia na elementy 
konstrukcyjne, manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych będących wyposażeniem kręgielni, 
wchodzenia na tory, wchodzenia na rozbieg z napojami, jedzeniem itp. (konsumpcja tylko przy stolikach). 

 
12. Wszystkich grających obowiązuje obuwie specjalistyczne wraz z jednorazowymi skarpetkami dostępnymi               u 

sprzedawcy lub czyste zmienne obuwie sportowe typu „halówki”. 
 

13. Zabrania się wychodzenia w butach do grania poza obręb kręgielni. 
 

14. O wszelkich zauważonych usterkach przed i w czasie seansu należy natychmiast powiadomić obsługę. 
 

15. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub osobiście na obiekcie. 
 

16. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których 
opieka znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby. 

 
17. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 8 

uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. 
 

18. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad 
korzystania z urządzeń kręgielni. 

 
19. Zakupienie biletu jest równoznaczne z akceptacja regulaminu 

 
20. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu, poleceń obsługi, zachowujące się wulgarnie lub agresywnie 

będą wyproszone z obiektu. 
 

21. Pomieszczenie kręgielni jest monitorowane w sposób ciągły. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający 
dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 
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