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UCHWAŁA NR IV/26/15
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kręgielni mieszczącej się w Centrum Sportu
i Rekreacji w Babimoście
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z kręgielni mieszczącej się w Centrum Sportu i Rekreacji
w Babimoście, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na
tablicy informacyjnej usytuowanej przy wejściu do kręgielni.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Wołek
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Załącznik do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 30 marca 2015 r.
Regulamin korzystania z kręgielni mieszczącej się
w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
I. Część ogólna
1. Osoby przebywające na terenie kręgielni oraz chętne do korzystania z oferowanych usług zobowiązane
są do zapoznania się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Kręgielnia dostępna jest:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 22:00
- soboty i niedziele w godz. 14:00 – 22:00
3. Osoby chętne do korzystania z usług oferowanych w kręgielni zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te
usługi zgodnie z aktualnie obowiązującą wysokością cen i opłat za korzystanie z obiektu przed rozpoczęciem
gry.
4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami działania i użytkowania
poszczególnych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji udzielanych przez obsługę.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, zapisy regulaminu lub niestosujące się do poleceń obsługi
obiektu mogą być wypraszane z terenu obiektu.
6. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji torów drogą telefoniczną, tel. 068 351 3314.
II. Zasady korzystania z kręgielni
1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez
pracownika kręgielni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać
obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. Gracze obowiązani są do posiadania obuwia sportowego o jasnej podeszwie.
5. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
- wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
- wchodzenia na tory gdyż są smarowane olejem i bardzo śliskie,
- przekraczania linii między rozbiegiem a torem.
6. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna
na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie
kręgielni.
8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest do skontaktowania się z obsługą celem
ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
9. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania
rzutów.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–3–

Poz. 694

10. Osoby korzystające z kręgielni muszą dbać, by na podajniku kul nie znajdowała się ich nadmierna ilość
co grozi ich wypadnięciem na rozbieg i kontuzjami. Pozostałe kule należy umieścić na stosownym stojaku.
11. Rezerwacji kręgielni można dokonać osobiście lub telefonicznie.
12. Rezerwacja kręgielni jest anulowana po 15 minutach od chwili planowanego, a nie realizowanego
rozpoczęcia gry.
13. Odwołania rezerwacji należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym zaplanowaną grę.
14. Osoba, która zarezerwowała kręgielnię, a nie skorzystała z niej i nie odwołała rezerwacji zobowiązana
jest do uiszczenia opłaty za wynajem kręgielni, zgodnie z cennikiem.

