
Regulamin korzystania z kręgielni  

w Green Room Jarocin Sport 

Regulamin korzystania z kręgielni w GREEN ROOM określa organizację i porządek procesu 

korzystania ze świadczonych przez Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie usług, warunki na podstawie 

których Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie świadczy usługi na rzecz Użytkowników oraz zakres 

czynności jego pracowników i warunki współdziałania między Pracownikami a Użytkownikami 

Obiektu dla zapewnienia sprawności funkcjonowania, bezpieczeństwa i komfortu jego 

Użytkowników. Regulamin ponadto zawiera prawa i obowiązki Użytkowników i Opiekunów 

odwiedzających Kręgielnie. 

§ 1  

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Podmiotem zarządzającym Kręgielnią GREEN ROOM jest Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, 

z siedzibą przy ul. Sportowej 6, 63-200 Jarocin. 

2. Przed wejściem na teren GREEN ROOM oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych 

urządzeń/usług należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania 

poszczególnych urządzeń i podporządkować się ich treści. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników, Odwiedzających i Opiekunów, służy 

zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Przyjmuje się, iż 

z chwilą zakupu biletu wstępu, każdy Użytkownik lub Opiekun akceptuje i zobowiązuje się 

przestrzegać postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Obiektu. 

4. Obiekt jest otwarty w godzinach określonych harmonogramem (który może się zmieniać), 

dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Green Room www.green-room.pl, w mediach 

społecznościowych i w recepcji Obiektu. 

5. Na terenie Obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania 

z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do 

Użytkowników, którzy nie stosują się regulaminu oraz instrukcji. Zarząd Jarocin Sport                       

Sp. z o.o. w Jarocinie  gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający 

dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

6. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Zarządu Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie w formie 

pisemnej na adres sekretariat@hoteljarocin.pl. 

7. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz 

Zarząd Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie. 

8. Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia 

wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 

9. Użytkownikom, Odwiedzającym i Opiekunom zabrania się rozprowadzania na terenie Green 

Room ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług bez pisemnej zgody 



Prezesa Zarządu Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie. Wszelkie ogłoszenia wymagają zgody 

Prezesa Zarządu. 

                                                                                                               § 2  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Klienci korzystający z kręgielni oraz bilardu w Green ROOM muszą uiścić opłaty za te usługi 

zgodnie z obowiązującym cennikiem. Tory załączane są przez obsługę kręgielni na czas 

wykupiony przez klienta. Cennik określa cenę za godzinę gry na jednym torze. Możliwość 

wykupienia ostatniej gry istnieje na godzinę przed zamknięciem lokalu.  

2. Uprawnione do ulg, zniżek są wyłącznie osoby posiadające stosowne dokumenty 

uprawniające do stosowania tychże ulg, zniżek. Obsługa Green Room zastrzega sobie prawo 

wglądu w dokumenty uprawniające do zniżek, ulg.  

3. Rezerwacji usług, o których mowa wyżej można dokonywać przez formularz on-line lub 

osobiście. Klient musi zgłosić się 10 minut przed rezerwowaną usługą aby pobrać obuwie oraz 

przygotować się do gry. Nie zgłoszenie się w określonym czasie spowoduje anulację 

rezerwacji. 

4. Godzina rozpoczęcia gry jest równa godzinie i czasowi z rezerwacji.  

5. Dzieci do lat 15 mogą przebywać w Obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te 

ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie 

szkody przez nie wyrządzone. 

6. Ze względu na zapewnienie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, osobom 

znajdującym się na terenie Obiektu zabrania się: 

a) palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych oraz 

podgrzewaczy tytoniu, 

b) wnoszenia do Obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,  

c) wnoszenia i spożywania żywności i napojów alkoholowych zakupionych poza Green 

Room, 

d) wnoszenia na teren Obiektu ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów, 

e) wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe, 

f) przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym 

wpływem środków odurzających, 

g) zachowań agresywnych, naruszających porządek publiczny albo innych stwarzających 

zagrożenie dla pozostałych Klientów i Personelu, 

h) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych). 



7. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie Obiektu, należy niezwłocznie 

powiadomić Obsługę, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom 

poszkodowanym oraz zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Gościom i Pracownikom. 

8. Na terenie Green Room obowiązuje dress code – smart casual (elegancko i wygodnie ale nie 

sportowo). Osoby nie przestrzegające dress codu zostaną wyproszone z Obiektu. 

§ 3  

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI 

1. Przy korzystaniu z torów należy zapoznać się z regulaminem Kręgielni Green Room oraz 

stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni. 

2. Jedną grę na jednym torze może rozgrywać maksymalnie 8 osób. 

3. Wejście w obręb pola gry możliwe jest tylko w specjalistycznym obuwiu przeznaczonym do 

gry w kręgle, które należy wypożyczyć od obsługi kręgielni (opłata zgodna z cennikiem).  

4. Obowiązek  wypożyczenia specjalistycznego obuwia przeznaczonego do gry w kręgle, o 

którym mowa w ust. 3 nie dotyczy graczy posiadających własne obuwie specjalistyczne. 

5. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać tylko jedna, grająca osoba. 

6. Na rozbieg torów nie wolno wchodzić z napojami, jedzeniem. 

7. Rzut kulą można wykonywać tylko wtedy, gdy maszyna ustawiła kręgle.  

8. Zabrania się prowadzenia gry przy wyłączonym torze.  

9.  W przypadku awarii maszyny obwiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów. 

10. Wszelkie problemy techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze. 

11. Osoba rezerwująca tor musi zgłosić się 10 minut przed dokonywaną rezerwacją w celu 

uiszczenia opłaty za tor. Niepojawienie się o wyznaczonej porze spowoduje anulację 

rezerwacji.  

§ 4  

ZASADY KORZYSTANIA Z GRY BILARDOWEJ 

1. Przy korzystaniu z bilardu należy zapoznać się z regulaminem Kręgielni Green Room oraz 

stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez obsługę Green Room. 

2. Stoły bilardowe służą wyłącznie do gry rekreacyjnej. Zabrania się korzystania ze stołów 

bilardowych w innych celach niż gra rekreacyjna. W szczególności zabrania się korzystania ze 

stołów bilardowych do organizacji i uczestnictwa w grach hazardowych. 

3. Zabrania się stawiania na stole bilardowym jakichkolwiek przedmiotów, niesłużących do gry.  

4. Wszelkie problemy techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze. 



§ 5  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY 

1. Zarząd Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie  nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie 

Green Room. 

2. Wobec osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, a także 

pozostałych instrukcji, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren 

całego Obiektu. Zastosowanie ww. zakazu poprzedzone będzie ostrzeżeniem wystosowanym 

przez obsługę Green Room. 

3. Właściciel Obiektu dołoży należytej staranności do utrzymania Obiektu oraz udostępnionego 

sprzętu w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. 

4. Użytkownicy i Opiekunowie korzystają z Kręgielni i Bilardu wraz z jego urządzeniami 

i sprzętem na własne ryzyko. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 

zaistniałe w skutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które 

nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan Obiektu. 

5. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez 

osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren Obiektu przez Użytkowników 

i Odwiedzających. 

6. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek 

nieodpowiedniego korzystania z Obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też 

powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania się podczas użytkowania urządzeń 

w Green Room. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje 

dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane. 

7. Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, 

stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także niestosujące się do przepisów niniejszego 

regulaminu lub zaleceń służb porządkowych lub pracowników obiektu mogą zostać usunięte 

z terenu Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od naliczania 

opłat dodatkowych lub od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania 

karnego czy cywilnego. 

8. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Obiektu ponoszą za dokonane 

zniszczenia, uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną. Za zniszczenia czy uszkodzenia 

obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia. 

9. Uderzenie w sweepa (barierka zwalniająca kręgle) zobowiązuje do zapłacenia kary umownej 

w wysokości 50 zł brutto. Uszkodzenie sweepa zobowiązuje do zapłacenia kary umownej w 

wysokości 1000 zł brutto. 

10. Wykonywanie rzutów przy wyłączonym torze zobowiązuje gracza do zapłaty kary umownej w 

wysokości 50 zł brutto. 



11. W przypadku zanieczyszczenia stołu bilardowego np. zalania napojami klient zostanie 

obciążony kosztami czyszczenia w kwocie 200,00 zł brutto. 

§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy całej infrastruktury Kręgielni Green Room. W przypadku 

zamkniętych imprez okolicznościowych, za uprzednią zgoda Właściciela Obiektu możliwe są 

odstępstwa od wskazanych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Green Room w Jarocinie:                       

www.green-room.pl. oraz na terenie Obiektu. 

 

 

 


