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POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PRZYSUSZE 
 

 

REGULAMIN KRĘGIELNI 
 

1. Kręgielnia jest integralną częścią Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze 

znajdującego się w Przysusze przy ul. Dembińskich 11.  

2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 14:00 do 22:00. 

3. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług 

zobowiązane są przed wejściem zapoznać się z regulaminem kręgielni.  

4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych przez kręgielnię zobowiązane są do 

uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w kasie 

kręgielni Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. 

5. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami korzystania z poszczególnych 

urządzeń w kręgielni, przed skorzystaniem z nich oraz do ich przestrzegania. 

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

ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.  

7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, 

nie respektujące przepisów regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi kręgielni 

mogą być usunięte z terenu obiektu, bez zwrotu poniesionych kosztów. 

8. Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:  

 wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów,  

 przebywania zwierząt,  

 wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

9. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji      

w Przysusze. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI  
 

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, 

poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.  

2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy niezwłocznie 

zgłaszać obsłudze.  

3. Na jednym torze może grać maksymalnie 5 graczy. 

4. W strefie rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.  



5. Gracze obowiązani są do korzystania ze specjalistycznego obuwia przeznaczonego do gry   

w kręgle, które należy wypożyczyć w kasie kręgielni. 

6. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.  

7. 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.  

8. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:  

 wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,  

 wchodzenia na elementy konstrukcyjne,  

 dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,  

 grania w niewłaściwym obuwiu,  

 wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

 spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,  

 niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,  

 nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub 

obraźliwe.  

9. Noszenie podczas gry okularów i szkieł kontaktowych, biżuterii na dłoniach jest 

 niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika.  

10.  Z kręgielni mogą korzystać osoby: 

 które ukończyły 18 lat - samodzielnie, na własną odpowiedzialność,  

 które ukończyły 15 lat - pod opieką osoby pełnoletniej i na jej odpowiedzialność,  

 które nie ukończyły 15 lat wyłącznie pod opieką rodziców lub innych opiekunów prawnych.  

11. Grupy zorganizowane złożone z dzieci i młodzieży muszą mieć, co najmniej jednego 

 opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas   

 przebywania na terenie kręgielni. 

12. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą 

 celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.  

13. Rezerwacje mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście, po uprzednim podaniu 

 nazwiska osoby rezerwującej/nazwa firmy oraz numeru telefonu kontaktowego. 

14.  Po upływie 10 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana. 

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

16.  W przypadku braku innych rezerwacji istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji po     

 wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze kręgielni. 

17. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem powinny 

 korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością. Za negatywne skutki 

 zdrowotne przebywania na terenie kręgielni tych osób PCSiR w Przysusze nie ponosi 



 odpowiedzialności.  

18. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić  

 pracownikowi kręgielni. 

19. W przypadku wystąpienia awarii maszyny kręgielni, obowiązuje bezwzględny zakaz 

 wykonywania rzutów oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu obsłudze kręgielni. Czas 

 usunięcia usterki liczony od momentu zgłoszenia do obsługi kręgielni, zostanie doliczony 

 nieodpłatnie do czasu wykupionego. 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁU BILARDOWEGO 
 

1. Stół udostępniony jest do gry przez pracowników kręgielni po uprzednim uiszczeniu opłaty 

przez grających.  

2. Opłaty za korzystanie ze stołu pobierane są według obowiązującego cennika. 

3. Za powierzony sprzęt odpowiada gracz przy stole bilardowym. 

4. Sprzęt (bile i kije) do gry wydawany jest przez pracownika PCSiR w Przysusze, po 

skończonej grze gracz ma obowiązek zwrócenia nieuszkodzonego kompletu do recepcji 

kręgielni. 

5. W przypadku otrzymania uszkodzonego sprzętu, należy niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie obsługę kręgielni. 

6. Na kręgielni obowiązuje bezwzględny zakaz podchodzenia do stołu bilardowego z rzeczami 

mogącymi spowodować ich uszkodzenie lub zabrudzenie. 

7. Zabrania się: uderzenia bilami w trójkąt, uderzenia bilami w pojemnik na bile, uderzenia bil 

nieprawidłową częścią kija, wybijania bil poza stół, uderzenia bil podczas toczenia się, 

uderzenia 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 jak również 

wymachiwania kijami. 

8. Obsługa kręgielni ma prawo: 

 odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się 

nieodpowiednio, 

 przerwania gry osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu bez prawa zwrotu 

należności za pozostały czas gry i żądania natychmiastowego rozliczenia się                          



z powierzonego sprzętu oraz wyproszenia z kręgielni. 

9. PCSiR w Przysusze nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy grającego lub winy 

osób trzecich. 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁU AIR HOCKEY – CYMBERGAJ 
 

1. Gracze stoją po przeciwnych stronach stołu.  

2. Każdy gracz używa specjalnego plastikowego narzędzia (zwanego czasem grzybkiem) 

spełniającego rolę rakietki. Przy pomocy tego narzędzia gracze uderzają krążek.  

3. Celem gry jest umieszczenie krążka w bramce przeciwnika. Krążek porusza się z dużą 

szybkością. Gra jest z reguły przerywana, gdy któryś z zawodników osiągnie określoną 

wcześniej liczbę punktów (najczęściej siedem lub dziewięć) lub po założonym limicie 

czasowym. 

4. Przy grze w Air Hockey gracze z reguły przestrzegają podstawowych zasad: 

 krążek może być uderzany jedynie przeznaczonym do tego narzędziem, w szczególności 

niedozwolone jest dotknięcie go jakąkolwiek częścią ciała, 

 nie wolno blokować krążka przez przykrywanie go przeznaczonym do gry narzędziem,  

 nie wolno zabierać "rakietki" (plastikowego narzędzia do gry) z pola,  

 nie wolno uderzać ''rakietką'' krążka, jeśli nie jest on na twojej połowie pola.  

5. Na stole do gry w cymbergaj obowiązuje zakaz stawiania innych przedmiotów nie będących 

 sprzętem do gry. 

6. Obsługa kręgielni ma prawo: 

 odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się 

nieodpowiednio, 

 przerwania gry osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu bez prawa zwrotu 

należności za pozostały czas gry oraz wyproszenia z kręgielni. 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁU  DO GRY W PIŁKARZYKI 

1. Stół piłkarski jest przeznaczony do gry w piłkarzyki (dwie drużyny po dwie osoby). 

2. Po wrzuceniu monety należy wcisnąć cięgno (do oporu) i przytrzymać na czas około            

1 sekundy do momentu „wydostania” się z sejfu stołu wszystkich piłeczek, a następnie 

puścić uchwyt. 

3. W sejfie stołu znajduje się 10 piłeczek. 

4. W czasie gry na stole piłkarskim nie mogą znajdować się żadne przedmioty, które mogłyby 

obciążyć stół lub powodować rozlanie się płynów.  



5. Ruchy posuwisto - zwrotne graczy na prętach powinny być pozbawione sił poprzecznych, 

większych jak 10 kg (niebezpieczeństwo wygięcia prętów). 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY  

1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność             

w wysokości 100% wartości wyposażenia. 

2. PCSiR w Przysusze nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione                  

w kręgielni przedmioty oraz pieniądze. 

3. Rzeczy pozostawione w kręgielni lub na terenie PCSiR w Przysusze, a znalezione przez 

personel można odebrać w szatni w ciągu 14 dni od daty pozostawienia. 

4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu PCSiR w Przysusze nie 

odpowiada za jego ewentualne zniszczenie. 

5. PCSiR w Przysusze nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nieprzestrzeganiem 

regulaminu kręgielni oraz poleceń upoważnionego personelu. 

6. Zakupienie gry (kręgle, bilard, cymbergaj, piłkarzyki) oznacza jednoznaczne 

zaakceptowanie niniejszego regulaminu.  

 

 

 

                                                                                     Dyrektor PCSiR w Przysusze        


