
 
 

 

 

REGULAMIN KRĘGIELNI 
Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług 

zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed skorzystaniem z jej usług. 

Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej 
żywności i napojów. 

 

 Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy 
niezwłocznie zgłaszać obsłudze. 

 W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz. 
 Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego 

przeznaczonego do gry w kręgle, które wypożycza i wydaje obsługi kręgielni. Za 
wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata.  

 Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na tory. 
 Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu). 
 Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu. 
 Przekroczenie linii faulu grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem). 
 Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. 

Pozioma biała belka  powinna być niewidoczna. 
 Zabrania się wychodzenia poza teren kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w 

kręgle. 
 Zabrania się manipulowania przy panelu Sterowania. 
 Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie 
odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby. 

 W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz 
wykonywania rzutów 

 Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwoma lub więcej kulami w 
jednym rzucie jest zabronione. 

 W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani 
poinformować o tym pracownika lokalu. 

 Klub Bazuny nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na 
terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu. 
Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Klubu Bazuny 
można odebrać całodobowo  
w Recepcji Hotelu. 

 Bazuny Hotel*** & SPA nie odpowiada za wypadki spowodowane 
nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego 
personelu. 

 


