Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 4/2019
Dyrektora MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28.03.2019 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI
1. Administratorem kręgielni jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej.
2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem pracy
Ośrodka.
3. Korzystanie z kręgielni jest równoznaczne z respektowaniem Regulaminu kręgielni.
4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych przez kręgielnię zobowiązane są do
uiszczenia opłaty za korzystanie z niej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z kręgielni tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej lub
rodzica.
6. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów,
nie respektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub nie stosujące się do zaleceń
obsługi kręgielni, mogą być usunięte z terenu obiektu.
7. Zabrania się wejścia na teren kręgielni:
a. osobom będącym pod wpływałem alkoholu,
b. będących pod wpływem środków odurzających.
8. Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być
podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie
stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Administrator kręgielni gwarantuje, iż
monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności
użytkowników.
9. Korzystanie z kręgielni, może wiązać się z wykorzystaniem danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej, adres: ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. realizacji świadczonych usług,
b. związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, reklamacji, odszkodowań,
c. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d. promocji i informowania o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej poprzez publikację zdjęć, filmów w publikacjach, na stronach
internetowych oraz profilach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Ostrowi Mazowieckiej, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poprzez
zastosowanie monitoringu wizyjnego.
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Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej pod adresem:
http://www.mosir.ostrowmaz.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne.

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI
1. Każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego
regulaminu.
2. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania,
poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obrębie
wyznaczonym do gry.
4. Rezerwacje kręgielni może być zgłaszana telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia
i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
5. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
6. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji
i możliwość sprzedaży toru.
7. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy
niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
8. W strefie rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
9. Gracze zobowiązani są do korzystania ze specjalistycznego obuwia przeznaczonego do gry
w kręgle. Obuwie takie można wypożyczyć u Administratora obiektu.
10.Kulę należy toczyć po torze. Zakazuje się rzucać nią do góry. Rzut kuli należy wykonywać
w taki sposób, aby wypuszczenie kuli z ręki odbywało się na wysokości nie wyższej niż 15
– 20 cm od powierzchni toru i rozbiegu.
11.Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest
zabronione.
12.Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
a. spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
b. wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
c. wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
d. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
e. wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
f. wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
g. niszczenia wyposażenia i urządzeń,
h. zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
13.Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć co najmniej
jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez
cały czas przebywania na terenie kręgielni.
14.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.
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14. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą
celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni. Rozpoczęcie gry jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem regulaminu.
15.Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić
pracownikowi kręgielni.
16. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania
rzutów.
17.Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione w kręgielni
przedmioty oraz pieniądze.
3. Administrator nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nieprzestrzeganiem
Regulaminu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
4. W wyniku zdarzeń losowych (tj. przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria
urządzeń, siła wyższa lub przekroczenie czasu odbioru rezerwacji), administrator zastrzega
sobie możliwość zmiany lub przesunięcia terminu rezerwacji klienta.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Strona 3" z 3"

