
REGULAMIN KRĘGIELNI W PARKU WODNYM SIEDLCE 

Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni, oraz korzystać z oferowanych 

usług, powinny zapoznać się z regulaminem, zasadami korzystania kręgielni i 

cennikiem. 

1. Kręgielnia jest integralną częścią Parku Wodnego Siedlce znajdującego się w 

Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 8. 

2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach (ostatnie 

wejście na godzinę przed zamknięciem kręgielni): 

- 12:00-22:00 – poniedziałek-czwartek, niedziela 

- 12:00-00:00 – piątek, sobota 

3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych przez kręgielnię zobowiązane 

są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym 

cennikiem w kasie kręgielni. 

4. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami korzystania z 

kręgielni, przed skorzystaniem z niej oraz do przestrzegania regulaminu. 

5. Każdy korzystający z kręgielni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i 

ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. 

6. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, nierespektujące 

przepisów regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi 

kręgielni mogą być usunięte z terenu obiektu. 

7. Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz: 

a. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych 

środków odurzających, 

b. przebywania zwierząt, 

c. wnoszenia własnych napojów oraz żywności, 

d. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów. 

8. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania 

jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel lokalu lub ubezpieczyciel ma 

prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom, które w momencie wypadku 

znajdowały się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

9. 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. Park 

Wodny Siedlce gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób 

nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 



 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI 

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do regulaminu 

oraz poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni. 

2. Gracze obowiązani są do korzystania ze specjalnego obuwia przeznaczonego 

do gry w kręgle wydawanego na recepcji. Zabrania się wychodzenia w 

powyższym obuwiu poza teren lokalu. 

3. Na jednym torze może grać maksymalnie 12 graczy. 

4. Na rozbieg ma prawo wchodzić jednorazowo tylko jeden gracz, który będzie 

aktualnie oddawał rzuty. 

5. Nie należy przekraczać linii spalonego, między torem a polem rozbiegu. 

6. 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. 

7. Rzuty należy wykonywać wyłącznie jedną kulą. W przypadku rzutów kilkoma 

kulami jednocześnie gra zostanie przerwana. 

8. Zabrania się zatrzymywania i podnoszenia kul  toczących się na całej 

powierzchni torów oraz rynien powrotnych za linią spalonego. 

9. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry. 

10. W przypadku wystąpienia awarii maszyny kręgielni, obowiązuje bezwzględny 

zakaz wykonywania rzutów, awarię należy niezwłocznie zgłosić  do obsługi 

kręgielni, czas usunięcia usterki liczony jest od momentu zgłoszenia dla 

obsługi kręgielni, zostanie doliczony nieodpłatnie do czasu wykupionego. 

11. Obsługa kręgielni Parku Wodnego Siedlce zastrzega sobie możliwość 

opóźnienia rozpoczęcia gry wynikającego z awarii technicznej kręgielni. 

12. Zabrania się wchodzenia na boczne strony powierzchni kręgielni pokrytej 

wykładziną  wzdłuż toru nr 1. 

13. Zabrania się spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu. 

14. Rezerwacje mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście, po uprzednim 

podaniu nazwiska osoby rezerwującej ( nazwa firmy ) oraz numeru  telefonu 

kontaktowego. 

15. W przypadku braku innych rezerwacji istnieje możliwość przedłużenia 

rezerwacji po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze kręgielni. 



16. W przypadku niestawienia się osoby rezerwującej po upływie 10 minut od 

ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana. 

17. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką 

osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką  znajdują się osoby małoletnie ( 

dzieci ), odpowiadają za dzieci oraz wszelkie szkody spowodowane przez  nie. 

18. 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. 

19. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować 

się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni. 

20. Obsługa kręgielni i Park Wodny Siedlce nie ponosi odpowiedzialności za 

zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze. 

21. Noszenie podczas gry okularów i szkieł kontaktowych oraz biżuterii jest 

niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

22. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu kręgielnia nie 

odpowiada za jego ewentualne zniszczenie. 

23. Za zniszczenia, zgubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje 

odpłatność w wysokości 100 % wartości wyposażenia. 

24. Park Wodny Siedlce nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane 

nieprzestrzeganiem regulaminu kręgielni oraz poleceń upoważnionego 

personelu. 

25. Zakupienie biletu oznacza jednoznaczne zaakceptowanie niniejszego 

regulaminu. 

26. Kręgielnia Parku Wodnego zastrzega sobie prawo do interpretacji 

powyższego regulaminu. 

 


