REGULAMIN KRĘGIELNI
HOTELU SĘKOWSKI w Legnicy
1. Kręgielnia Hotelu Sękowski jest czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 – 22.00, w sobotę i
niedzielę od godz. 13.00 - 22.00
2. Na terenie kręgielni mogą przebywać osoby które ukończyły 18 lat, (w uzasadnionych przypadkach
obsługa Kręgielni może poprosić gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek)
3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą przebywać na terenie Kręgielni pod opieką opiekunów lub
rodziców.
4. O wejściu uczestnika do Kręgielni decyduje obsługa Kręgielni na podstawie przepisów niniejszego
regulaminu.
5. Hotelu Sękowski oraz obsługa Kręgielni nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
przez uczestników w szatni na terenie hotelu oraz na terenie Kręgielni.
6. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule), mogą korzystać z nich podczas gry.
Kręgielnia Hotel Sękowski nie odpowiada za prywatne rzeczy gości oraz ich ewentualne uszkodzenia.
7. Zakaz wstępu i przebywania na terenie obiektu Kręgielni Hotelu Sękowski będzie stosowany
szczególnie w stosunku do : osób zachowujących się wulgarnie, agresywnych w wyglądzie i zachowaniu,
których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających na terenie
Kręgielni Hotelu Sękowski, nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających
8. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników Kręgielni Hotelu Sękowski, a w szczególności:
a) wnoszenie napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz środków odurzających
b) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia
c) wnoszenie opakowań szklanych, puszek oraz własnego wyżywienia
d) korzystania ze sprzętu, dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania
wyposażenia ruchomego bez zgody personelu
e) prowadzenia gry w innym obuwiu niż specjalistyczne sportowe buty do gry w kręgle
f) wchodzenia na rozbieg z napojami, jedzeniem, rzucania jakimikolwiek przedmiotami
g) fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprez bez zgody organizatora,
9. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli
w rynnie, należy wezwać obsługę kręgielni. Samodzielne usuwanie awarii, wchodzenie na tory jest
zabronione.
10. Teren Kręgielni oraz Hotelu jest monitorowany i rejestrowany w sposób ciągły, nagrania z kamer
mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują
się do niniejszego regulaminu. Kręgielnia oraz Hotel Sękowski gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w
sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
11. Za zniszczenie wyposażenia Kręgielni Hotelu Sękowski osoby, które się tego dopuściły ponoszą
odpowiedzialność materialną i karną: każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów
wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadkach tych osób będzie miał zastosowanie
zakaz wstępu do Kręgielni Hotelu Sękowski
12. Każda osoba przebywająca na terenie Kręgielni Hotelu Sękowski, wyraża zgodę na publikację swojego
wizerunku na stronach internetowych Hotelu, facebooku oraz w innych materiałach promocyjnych, bez
możliwości ingerencji w jego formę.
13. Spory w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie rozstrzyga kierownictwo Hotelu Sękowski
14. Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenia w miejscu widocznym na
terenie Kręgielni Hotelu Sękowski oraz na stronie internetowej Hotelu Sękowski,
15. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i niestosujące się do poleceń obsługi Kręgielni
mogą zostać usunięte z terenu obiektu, a w przypadku rażących wykroczeń przekazane właściwym organom.
16. WEJŚCIE NA TEREN HOTELU SĘKOWSKI ORAZ NA TEREN KREGIELNI
AUTOMATYCZNĄ I BEZWZGLĘDNĄ AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU

OZNACZA

