REGULAMIN SALI BILARDOWEJ
Zasady ogólne:
1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym na Pływalni Limanowskiej.
2. Osoby korzystające z sali bilardowej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
3. Sala bilardowa czynna jest codziennie w godzinach 9:00-22:00.
4. Na salę bilardową nie będą wpuszczane osoby wskazujące na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających.
5. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych norm przyzwoitego zachowania się. W razie
niestosownego zachowania, obsługa pływalni ma prawo wyprosić klienta bez zwrotu
poniesionych kosztów.
6. Osoba korzystająca ze stołu do gry odpowiedzialna jest za wszelkie szkody powstałe
w wyniku ich niewłaściwego użytkowania lub działania mającego na celu wyrządzanie szkód
i zobowiązuje się do ich pokrycia. W przypadku osób niepełnoletnich, obciążani będą rodzice
lub prawni opiekunowie. Koszty obciążenia:
a) 800zł- uszkodzenie sukna powodujące konieczność jego wymiany (np. oblanie ciemnym
napojem lub celowe uszkodzenie),
b) 30zł- uszkodzenie bili,
c) 100zł- zabrudzenie sukna powodujące konieczność jego czyszczenia (np. wylanie nawet
niewielkiej ilości napoju na sukno itp.),
d) 70zł- zamierzone uszkodzenia kija.
W szczególnych przypadkach o wysokości odszkodowania decyduje kierownictwo Pływalni.
6. Osoby dopuszczające się kradzieży lub niszczenia mienia na terenie Sali bilardowej będą
obciążone finansowo za powstałe szkody.
7. Uznaje się, iż osoby korzystające z sali bilardowej zapoznały się z niniejszym regulaminem
i w pełni go akceptują.

Zasady korzystania z sali bilardowej:
1. Do korzystania ze sprzętu do gry uprawnione są osoby, które uiściły odpowiednią opłatę.
2. Opłaty za korzystanie ze sprzętu pobierane są według obowiązującego cennika w Kasie
Pływalni.
3. Zobowiązuje się osoby korzystające z usług Sali bilardowej do zgłaszania pracownikom
obiektu jakiejkolwiek wady sprzętu zauważonej przed rozpoczęciem gry.
4. Podczas gry użytkownicy zobowiązani są zwracać uwagę na inne osoby, by nie
spowodować wypadku.
5. Zniszczenie sprzętu z winy grającego zobowiązuje go do pokrycia kosztów naprawy.
6. Zabrania się:
- uderzania bilami w trójkąt, uderzania bilami w pojemnik na bile, uderzania bil nieprawidłową
częścią kija, wybijania bil poza stół, uderzania bil podczas toczenia się, uderzania bil przez więcej
niż jedną osobę w jednej „akcji”, siadania na stole bilardowym, spożywania posiłków nad stołem
bilardowym, stawiania jakichkolwiek przedmiotów nie służących do gry na stole bilardowym,
stawiania sprzętu do gry na podłodze, wymachiwania kijami.
7. Sprzęt do gry należy odłożyć na miejsce, z którego został pobrany.
8. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy grającego lub winy osób
trzecich.

Rezerwacja sali bilardowej:
1. Rezerwacje Sali bilardowej mogą być zgłaszane osobiście lub telefonicznie od numerem
telefonu: 18 3370 177 wew. 23.
2. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie powoduje zwolnienie rezerwacji.

