Provozní řád pro bowling Activity4Fun Český Těšín
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Návštěvníci bowlingového centra Activity4Fun Český Těšín jsou povinni respektovat
provozní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny místního personálu.
Hráči jsou povinni respektovat zúčtovací systém bowlingu Activity4Fun Český Těšín,
zejména pak uhradit domluvenou dobu hry.
Při pozdním příchodu na hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je
oprávněn účtovat hráči plnou cenu dohodnuté doby hry.
Hráč je povinen dostavit se k obsluze bowlingu 5 min před zahájením hry, pokud se
nedostaví nebo neposkytne informaci o zpoždění, je obsluha oprávněna dráhu poskytnout
dalším zájemcům.
Obsluha je oprávněna určit hráči dráhu podle provozních podmínek bowlingu a hráč je
povinen tuto skutečnost respektovat.
Do prostoru dráhy je vstup povolen pouze ve speciální bowlingové obuvi, kterou je hráč
povinen si zapůjčit u obsluhy. V této obuvi je přísný zákaz opuštění bowlingového
prostoru.
Z důvodů poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhujícího
personálu.
Hráčům je zakázáno:
- vhodit kouli na dráhu, pokud není dráha zapnutá
- vhodit kouli na dráhu, pokud ještě nejsou ustaveny všechny kuželky
- pokračovat ve hře, pokud se nevracejí bowlingové koule
- vstupovat na bowlingovou dráhu
- vstupovat na rozběh dráhy s jídlem a pitím
- vstupovat na rozběh dráhy na boso.
- ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů
Podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup
na bowlingovou dráhu zakázán.
Pokud nastane během hry porucha na zařízení, jsou hráči povinní okamžitě přerušit hru a
nahlásit tuto informace obsluhujícímu personálu.
Hráči můžou používat koule herny a také své soukromé koule. Provozovatel nekontroluje
stav donesených koulí a nenese žádnou odpovědnost za jejich poškození. Při použití
vlastního náčiní nese hráč plnou hmotnou odpovědnost za poškození herního zařízení,
které způsobí tímto svým náčiním.
Prostor rozběhu je upraven speciálními prostředky a je vysoce kluzký. Upozorňujeme tedy
nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu či zranění.
Obsluha je oprávněna ukončit hru po uplynutí sjednané doby a to i v případě neukončené
hry.
V případě úmyslného poškození zařízení bowlingu má provozovatel právo na náhradu
způsobené škody.
Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluha oprávněna ukončit hru a
vykázat ho z bowlingového prostoru.
Zahájení a ukončení provozu je stanoveno otevírací dobou podniku a návštěvníci jsou
povinni ji respektovat.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem vyhlášení.
V Českém Těšíně, dne 1.1.2017

