REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI, SPRZĘTÓW I URZĄDZEŃ
SNOOKEROWEGO KLUBU SPORTOWEGO
1.

Klub udostępnia stoły do snookera i inne powiązane sprzęty i urządzenia w celu podnoszenia umiejętności gry w
snookera przez Użytkowników.

2.

Obowiązuje "zasada czystego stołu - wchodzę na czysty stół, zostawiam czysty", co w szczególności obejmuje po
zakończeniu gry:
• szczotkowanie sukna (również na bandach),
• czyszczenie bil,
• przetarcie drewnianych części band.

3.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika przed rozpoczęciem gry, że stół nie został wcześniej pozostawiony
w należytym porządku, należy poinformować kierownictwo Klubu. Sytuacja taka nie zwalnia jednak z obowiązku
pozostawienia czystego stołu po własnej grze.

4.

Obowiązuję zakaz spożywania alkoholu, palenia i zażywania innych środków odurzających.

5.

Obowiązuje zakaz spożywania posiłków ciepłych i roznoszących woń (typu pizza, zapiekanki, hot-dogi, zupy,
obiady itd.). Dopuszcza się jedynie spożywanie przekąsek suchych typu herbatniki, batoniki, kanapki itp., ale
jedynie w przeznaczonej do tego strefie przy wejściu do Klubu.

6.

W przestrzeniach przy stołach do snookera obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków,
w tym suchych przekąsek, a wodę czy inne napoje należy spożywać w taki sposób, aby niemożliwym było
ewentualne zalanie nimi stołów.

7.

Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania porządku i dbałości o czystość w Klubie.

8.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Klubie znajduje się monitoring.

9.

Obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów, hulajnóg itp. bez zgody Klubu.

10. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt.
11. W ramach opłaty za wynajem stołów, Klub udostępnia w przeznaczonej do tego przestrzeni ("barek") wodę oraz
- w miarę możliwości - herbatę i kawę. Użytkownika obowiązuje jednak zakaz uzupełniania "barku" własnymi
produktami bez uzyskania zgody Klubu.
12. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń jakiegokolwiek rodzaju, Użytkownik zobowiązany jest do
poinformowania o tym kierownictwa Klubu.
13. Każdy Użytkownik wynajmuje stoły poprzez klubowy system rezerwacji zgodnie z posiadaną taryfą.
14. Zasady rezerwacji łączonych (np. na sparingi itp.):
• rezerwacje tego typu odbywają się na zasadzie "każdy płaci za siebie",
• każdy Użytkownik rezerwuje wstępnie połowę czasu (właściwą stawkę system naliczy
automatycznie),
• w przypadku przedłużania się rezerwacji, należy zrobić dopłatę w sposób wskazany przez Klub,
• w przypadku nadużyć Klub będzie doliczał należne kwoty do bieżącego salda rozliczeń,
• w przypadkach rażących i/lub powtarzających się nadużyć Klub będzie podejmował działania, mające
na celu ochronę interesu Klubu oraz pozostałych Użytkowników.
15. Użytkownicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z ogólnie przyjętą etykietą snookerową oraz
uszanowania prywatności i spokoju innych osób przebywających w Klubie.
16. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia i inne dobra znajdujące się w Klubie lub umyślnie zanieczyszczające Klub,
ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone szkody.
17. Uznaje się, że osoby przebywające w Klubie zapoznały się z Regulaminem i zobowiązały się do przestrzegania
jego postanowień.
18. Uwagi i skargi należy kierować do kierownictwa Klubu.

