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REGULAMIN  

KRĘGIELNI W ZBĄSZYNKU 

 

I. Część ogólna 

1. Kręgielnia jest własnością Gminy Zbąszynek, zarządzaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku z 

siedzibą przy ul. Sportowa 2. 

2. Osoby przebywające na terenie kręgielni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed 

wejściem do kręgielni oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń przed skorzystaniem z nich 

i bezwzględnego ich przestrzegania. Wejście na teren kręgielni stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Kręgielnia czynna jest: 

 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 21:00, 

 w piątki, soboty, niedziele w godzinach od 14:00 do 22:00, 

 z uwagi na ograniczenia sanitarne kręgielnia jest udostępniana na 60 minut, po czym następuje 30 

minutowa przerwa techniczna. Wyjątek stanowią końcowe godziny otwarcia kręgielni (możliwość 

udostępnienia kręgielni na 120 minut) 

4. Z kręgielni mogą korzystać osoby: 

 które ukończyły 14 lat samodzielnie na własną odpowiedzialność, 

 które nie ukończyły 14 lat pod opieką osoby pełnoletniej i na jej odpowiedzialność. 

5. Korzystanie z kręgielni i usług w niej oferowanych jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

6. Pierwszeństwo do korzystania z kręgielni mają osoby posiadające rezerwację torów. 

7. Sposób rezerwacji kręgielni: telefonicznie – tel. 573330673 w godzinach otwarcia kręgielni (rezerwacja torów 

z maksymalnie kwartalnym wyprzedzeniem). Planuje się również w przyszłości system rezerwacji on-line 

wraz z płatnościami. 

8. Gwarancją rezerwacji toru jest dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem gry w recepcji kręgielni (sposób 

płatności: gotówka lub karta). 

9. W przypadku nieobecności osoby rezerwującej na 10 minut przed ustaloną godziną, skutkuje zwolnieniem 

rezerwacji i jej sprzedaży.  

10. Z kręgielni należy korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem w sposób niezagrażający innym użytkownikom, nie 

doprowadzając do uszkodzeń urządzeń wchodzących w jej skład. 

11. Wszelkie usterki zauważone podczas pobytu na terenie kręgielni należy zgłaszać pracownikom Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zbąszynku. 

12. Osoby korzystające z kręgielni zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na jej terenie. 

13. Osoby korzystające z kręgielni ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. 

14. Pracownicy OSiR Zbąszynek mają prawo zatrzymać grę w celu usunięcia usterek itp. 

15. Na terenie kręgielni zabrania się: 

a) chodzenia w obuwiu zewnętrznym, w strefie kręgielni należy używać zmienne i czyste obuwie 

sportowe, 

b) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych, 

c) wnoszenia broni, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
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d) wprowadzania zwierząt, 

e) korzystania z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,  

f) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi, 

g) wchodzenia na elementy konstrukcyjne, 

h) spożywania napojów i posiłków w miejscach innych niż wyznaczone (boksy) 

i) palenia tytoniu, używania e-papierosów lub innych używek, 

j) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

k) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i terenach przyległych, 

l) zaśmiecania, pozostawiania gum do żucia, opakowań po żywności, wylewania płynów, itp., 

m) przeszkadzania innym użytkownikom, 

n) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

o) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe, 

p) wnoszenia na teren kręgielni deskorolek, hulajnóg, rowerów itp. 

 

II. Zasady korzystania z obiektu 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

kręgielni. 

2. OSiR Zbąszynek nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu. 

3. Zasady gry: 

a) osoby nieznające zasad gry maja obowiązek poprosić o pomoc obsługę kręgielni, 

b) przy jednym torze może grać i przebywać do 6 osób, 

c) gra odbywa się w systemie godzinowym, 

d) opłaty za wynajem toru uiszczane są z góry w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym 

cennikiem, 

e) przy korzystaniu z torów każdy z użytkowników zobowiązany jest do wymiany obuwia na obuwie 

specjalistyczne – przeznaczone do gry lub używanie czystego zmiennego obuwia sportowego z jasną 

podeszwą, zmiana obuwia powinna nastąpić w strefie zmiany obuwia. (istnieje możliwość 

pozostawienia w specjalnych szafkach obuwia zewnętrznego po przebraniu). Kręgielnia dysponuje 

kilkoma parami specjalnego obuwia, które jest wypożyczane nieodpłatnie, ale kręgielnia nie 

gwarantuje udostępniania obuwia dla wszystkich użytkowników, 

f) gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiaru dłoni oraz ich ilości, zbyt wiele kul 

na podajniku może grozić wypadkiem, 

g) w strefie rozbiegu może przebywać tylko jeden gracz, 

h) przed wejściem na rozbieg jedzenie i napoje należy pozostawić na stoliku, 

i) rzut następuje tylko jedną kulą naraz, 

j) kule nie mogą być rzucane z dużej wysokości na tory i rynny rzutu błędnego, 

k) na torze do kręgli klasycznych kulę należy wyrzucać przed linią oznaczającą początek toru (linią faulu) 

– przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce oraz może grozić bolesnym 

upadkiem (tor pokryty jest olejem), 
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l) nie wolno rzucać jednocześnie z graczami z toru obok, pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie, 

m) przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę, a sygnalizacja świetlna 

pozwala na oddanie rzutu, 

n) zniszczenie elementów wyposażenia w następstwie oddania nieprawidłowego rzutu skutkować 

będzie pełną odpowiedzialnością finansową za wyrządzone szkody, 

o) w przypadku zatrzymania się kuli na torze gracze zobowiązani są do zaprzestania gry i do 

poinformowania o tym pracownika kręgielni, 

p) w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z urządzeń gracze zobowiązani są do zaprzestania 

gry i do poinformowania o tym pracownika kręgielni, 

q) podczas gry w kręgle zakazane jest: 

 wrzucanie na tor więcej niż jednej kuli, 

 rzucanie kuli do nieprzygotowanego toru, 

 siadanie na manipulatorze, podajniku kul i stolikach. 

4. Każdy użytkownik kręgielni ma bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez obsługę 

kręgielni. 

5. Pracownicy OSiR Zbąszynek mogą kontrolować sposób korzystania z kręgielni, wydawać w tym zakresie 

stosowne zalecenia, a w przypadku niestosowania się do nich nakazać jej opuszczenie. 

6. Pracownicy OSiR Zbąszynek mają prawo nie wpuścić na teren kręgielni lub z niej wyprosić osoby, których 

zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub są pod wpływem środka 

odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje bądź stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, 

a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji i oznakowania na terenie kręgielni. Wyżej 

wymienione zachowanie może skutkować podjęciem innych stosownych kroków przewidzianych przepisami 

prawa. 

7. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi kręgielni. 

8. W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Zbąszynku lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym 

się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka odurzającego. 

9. Teren kręgielni jest monitorowany całodobowo, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do 

odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. OSiR 

Zbąszynek gwarantuje, że iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz 

godności użytkowników. 

10. O sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje OSiR Zbąszynek. 

11. W przypadku zamkniętych imprez okolicznościowych, za uprzednią zgodą OSiR Zbąszynek, możliwe są 

odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu. 

12. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszanie zasad bezpieczeństwa lub akty 

wandalizmu skutkować będą odpowiedzialnością karno-administracyjną. 
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III. Postanowienia dodatkowe w związku z COVID-19. 

1. Z kręgielni mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług 

kręgielni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu 

ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma 

prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu.  

2. Prosimy o utrzymanie dystansu 2 metrów pomiędzy osobami korzystającymi z kręgielni i Pracownikami Strefy 

Obsługi Klienta.  

3. Preferowany sposób płatności – karta.  

4. Przed wejściem na teren kręgielni każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, stacja do dezynfekcji została 

umieszczona przed wejściem.  

5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji dostępne są dla każdego w obszarze wejścia/recepcji. 

6. Osoba korzystająca z kręgielni zobowiązana jest do częstej dezynfekcji rąk. Bezpieczeństwo to Nasza wspólna 

sprawa. Postępujmy odpowiedzialnie. Prosimy o pozostanie w domu osób które:  

a) obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej,  

b) zostali objętych kwarantanną lub izolacją,  

c) miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na  

COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


