Regulamin Bilardu
Wszystkie osoby, które korzystają z bilardu
CENTRUM REKREACJI OBORNIKI
podlegają poniższemu regulaminowi:
1. Centrum Rekreacji Oborniki (zwane dalej CRO) określa w niniejszym regulaminie
ogólne zasady korzystania ze stołów bilardowych oraz innego sprzętu do gry
w bilard dostępnego na terenie CRO.
2. Osoby korzystające ze sprzętu do gry w bilard zobowiązane są do zapoznania się
z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania przed przystąpieniem do
korzystania ze stołów bilardowych lub innego sprzętu do gry w bilard.
3. Osoby korzystające ze sprzętu do gry w bilard są solidarnie odpowiedzialne
za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego niewłaściwego użytkowania,
niezgodnego z przeznaczeniem, sprzecznego z instrukcją producenta lub
niniejszym regulaminem lub działania mającego na celu wyrządzenie szkód.
4. Za uszkodzony sprzęt odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca ze sprzętu.
Wysokość kary za każdą szkodę wynosi:
− złamanie kija lub jego uszkodzenie: 100zł;
− uszkodzenie sukna na stole bilardowym: 1000zł (za uszkodzenie sukna traktuje
się w szczególności: oblanie napojem, przypalenie, celowe uszkodzenie);
− uszkodzenie lub zagubienie bili – 100zł;
− uszkodzenie lampy wiszącej lub sufitu – 100zł.
5. Ze sprzętu do gry w bilard można korzystać wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem.
6. Podczas wypożyczania sprzętu gracz jest zobowiązany do przeprowadzenia jego
oględzin. W przypadku otrzymania uszkodzonego lub niekompletnego sprzętu
należy niezwłocznie powiadomić obsługę CRO.
7. Osoba wypożyczająca sprzęt do gry w bilard oddaje do depozytu swój dokument
ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
8. Na stołach bilardowych obowiązuje zakaz stawiania przedmiotów nie będących
sprzętem do gry.
9. Sprzęt do gry w bilard wydawany jest dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty oraz
po oddaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość do depozytu.
10. Obsługa CRO ma prawo odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym
lub zachowującym się w sposób naruszający obowiązujący w CRO porządek
i zasady korzystania z poszczególnych atrakcji.
11. Obsługa CRO ma prawo przerwania gry osobom nie przestrzegającym niniejszego
regulaminu bez prawa zwrotu należności za pozostały czas gry i żądania
natychmiastowego rozliczenia się z powierzonego sprzętu.
12. Wszelkie wątpliwości i problemy związane z wydanym sprzętem oraz stołami do gry
w bilard należy konsultować z obsługą CRO.
13. Na terenie CRO obowiązuje bezwzględny zakaz podchodzenia do stołów
bilardowych z rzeczami mogącymi spowodować ich uszkodzenie lub zabrudzenie.
14. Na terenie CRO obowiązuje zakaz wnoszenia żywności i napojów z zewnątrz.
15. Na terenie CRO obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
16. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu.
17. CRO nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione na terenie CRO.
18. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie
zgłaszać najbliższemu pracownikowi CRO.

19. CRO nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia powstałe w wyniku nie
zastosowania się do regulaminów obowiązujących na terenie CRO.
20. Teren CRO jest monitorowany w sposób ciągły a nagrania z kamer mogą być
podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują
się do regulaminów obowiązujących na terenie CRO oraz instrukcji pracowników
CRO. CRO gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający
dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
21. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad
bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania.

