
Snookerowy Klub Sportowy
…dla tych, którzy wymagają od siebie

#róbsnookera



1. Wejdź na https://snooker.center/.

2. Zapoznaj się z Regulaminem Klubu. Jeśli zasady są dla Ciebie ok, to przejdź dalej.

3. Zarejestruj się w naszym systemie dokonywania rezerwacji.
UWAGA: obowiązuje zasada "jedna osoba - jedno konto";
jeśli chcesz, żeby z Klubu korzystało np. też Twoje dziecko, utwórz dla niego oddzielne konto

4. [OPCJA*] Dołącz do Legia Snooker Schools na https://legiasnookerschools.pl/zacznijTreningi.

5. Wejdź na snooker.center, zarezerwuj stół i… przychodź do Klubu! Stoły czekają .

Jak zacząć - krok po kroku

* rozważ tę opcję jeśli planujesz wynajmować stół przynajmniej na 3-4 godziny w miesiącu i nie 
przeszkadza Ci związanie się umową terminową. Dołączenie do LSS to najprostszy sposób na 
skorzystanie z potężnych zniżek na wynajem stołu, treningi indywidualne itp.
Uwaga: stawki preferencyjne zostaną Ci przypisane dopiero po pełnej aktywacji członkostwa Legia Snooker Schools. 
Ze względu na systemy informatyczne Legii może to potrwać nawet do kilku dni. W wyjątkowych sytuacjach jesteśmy 
w stanie przypisać Ci stawki preferencyjne praktycznie od ręki. Skontaktuj się z nami, jeżeli zależy Ci na czasie



Na początek poznaj snooker.center, czyli udaj się na stronę:

https://snooker.center/
Ta strona to nasz swoisty hub, zbiór wszystkiego, co jest lub będzie Ci potrzebne.
Mamy wiele do zaoferowania, ale Tobie wystarczy zapamiętać ten jeden adres.

Szybko i łatwo znajdziesz tam wszelkie niezbędne linki i najpotrzebniejsze informacje.

Jak zacząć - krok po kroku

KROK 1 - POZNAJ NASZ HUB



Snookerowy Klub Sportowy to nie tylko sama gra w snookera, ale i związana z tym sportem etykieta 
oraz poszanowanie drugiego człowieka.

Każdorazowo pojawiając się w Klubie godzisz się na obowiązujące w nim zasady. Całą ich treść 
znajdziesz w Regulaminie, który musisz zaakceptować podczas dokonywania rezerwacji.

Poniżej przytaczamy najistotniejsze zasady obowiązujące w trakcie pobytu w Klubie:

- "zasada czystego stołu - wchodzę na czysty stół, zostawiam czysty", co w szczególności obejmuje 
po zakończeniu gry szczotkowanie sukna, czyszczenie bil,  przetarcie drewnianych części band

- zakaz spożywania alkoholu, palenia i zażywania innych środków odurzających
- bezwzględny zakaz spożywania posiłków (w tym przekąsek) w pobliżu stołów do snookera
- zakaz spożywania posiłków ciepłych i roznoszących woń
- poszanowanie wszelkiego udostępnionego sprzętu
- dbałość o utrzymywanie porządku i czystości
- postępowanie zgodne z ogólnie przyjętą etykietą snookerową oraz uszanowanie prywatności i 

spokoju innych osób przebywających w Klubie

KROK 2 - POZNAJ KLUBOWE ZASADY, ETYKIETĘ I REGULAMIN

Jak zacząć - krok po kroku



Będąc na snooker.center wybierz "Zarejestruj się".

Rejestracja jest oczywiście bezpłatna.

Utworzenie konta w systemie rezerwacji jest niezbędne, żeby:
- zarezerwować stół i po prostu przyjść sobie pograć
- dostać się do Klubu na umówiony trening indywidualny

Udało się? No to już, gotowe! Od tej chwili możesz rezerwować stoły i cieszyć się 
korzystaniem ze wszystkiego, co oferuje Snookerowy Klub Sportowy!

Kod PIN, który będzie Ci potrzebny, żeby dostać się do Klubu,
otrzymasz w emailu po dokonaniu pierwszej rezerwacji.

WAŻNE: jeśli chcesz, żeby np. Twoje dziecko miało możliwość udziału treningach 
indywidualnych lub korzystania ze stołów, musisz utworzyć mu oddzielne konto.

KROK 3 - ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE REZERWACJI

Jak zacząć - krok po kroku



Dołączenie do Legia Snooker Schools to najprostszy sposób uzyskania potężnych zniżek na wynajem stołu 
oraz opłacenie treningów indywidualnych w Snookerowym Klubie Sportowym.

Uczestnictwo w Legia Snooker Schools daje również możliwość udziału w zajęciach grupowych, które 
prowadzimy cyklicznie dla osób w każdym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.

Ponadto zostając uczestnikiem Legia Snooker Schools otrzymujesz:
- koszulkę polo z logo Legia Snooker Schools
- zniżkowy lub bezpłatny wstęp na wybrane mecze piłkarskie na stadionie Legii Warszawa
- możliwość udziału w eventach Legia Schools
- możliwość udziału w letnich/zimowych obozach Legia Schools (tylko dzieci i młodzież)
- możliwość zwiedzania stadionu oraz muzeum Legii Warszawa

OPŁATY i zobowiązania wynikające z uczestnictwa w Legia Snooker Schools:
- wpisowe 98 zł 
- opłaty miesięczne od 99 zł
- umowa terminowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia

Więcej o Legia Snooker Schools znajdziesz na stronie https://legiasnookerschools.pl/.

KROK 4 - (opcja) DOŁĄCZ DO LEGIA SNOOKER SCHOOLS!

Jak zacząć - krok po kroku



REKOMENDUJEMY

Wybrane pozycje z cennika
Snookerowego Klubu Sportowego STANDARD UCZESTNICY

LEGIA SNOOKER SCHOOLS

Wynajem stołu - 1 godzina 42 22

Karnet Open 40/20 510 240
Karnet 14-dniowy 30/15 380 195

Karnet 7-dniowy 20/10 220 115

Treningi
indywidualne

dziecko 5-11 120 80

młodzież 12-17 170 110

osoba dorosła 210 140

Najwyżej 3-4 godziny
gry w miesiącu

Co najmniej 5 godzin
gry w miesiącu

Więcej niż
10-12 godzin

gry w miesiącu

"Nie chcę związywać się 
umową terminową"

"Umowa terminowa
mi nie przeszkadza"

PORÓWNANIE CENNIKÓW - STARANDOWY vs STAWKI PREFERENCYJNE

Jak zacząć - krok po kroku



602 777 633
info@snooker.center

info@legiasnookerschools.pl

https://snooker.center/
https://www.facebook.com/LegiaSnookerSchools
https://www.youtube.com/c/LegiaSnookerSchools

#róbsnookera

POTRZEBA WIĘCEJ INFORMACJI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
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