REGULAMIN STREFY CURLINGU
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Osoby chcące przebywać na terenie Strefy Curlingu oraz korzystać z oferowanych
usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego
teren.
2. Strefa Curlingu czynna jest w dniach od 1.12.2021 do 23.12.2021 ( z wyłączeniem 5
grudnia 2021) w godzinach 10:00-20:00.
3. Korzystanie ze Strefy Curlingu jest bezpłatne.
4. Do korzystania ze Strefy Curlingu obowiązują zapisy, których dokonać można
w punkcie obsługi strefy w dniach od 1.12.2021 do 23.12.2021w godzinach 10:00-20:00.
Rezerwacji torów można dokonywać na półgodzinne sesje. W przypadku spóźnienia
się na zarezerwowaną godzinę, rezerwacja przepada.
5. Każdy użytkownik Strefy Curlingu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją
użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych
urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje lub
niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane
z terenu Strefy Curlingu.
7. Na terenie Strefy Curlingu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania żywności
i napojów.
8. Na terenie Strefy Curlingu obowiązuje całkowity zakaz:
a) Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów,
b) Przebywania zwierząt,
c) Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub
innych środków odurzających.
9. Na terenie Strefy Curlingu obowiązują aktualne zasady epidemiologiczne przyjęte na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
a) Jednocześnie na terenie Strefy Curlingu może przebywać 26 osób (Wyłączając
pracowników obsługi).
b) Przed wejściem do strefy obowiązuje dezynfekcja rąk.
c) Przy jednym torze może przebywać grupa maksymalnie 5 osób – rodzina lub
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
d) Zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 metrowych odległości (nie dotyczy osób
przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym)

e) W lokalu obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Nakaz nie obowiązuje osób,
które zajęły miejsca przy torze.
f)

Obowiązuje zakaz przenoszenia kamieni między podajnikami.

g) W miarę możliwości prosimy o prowadzenie gry jednym wybranym kamieniem.
W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek
uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić
wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub, które
nie przestrzegają regulaminu.
II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY CURLINGU
1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania,
poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Strefy Curlingu.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Strefy Curlingu należy
niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
3. W strefie rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. Zakazuje się wchodzenia na tory.
5. W trakcie rozgrywki zabrania się przebywania po przeciwnej stronie toru od
rzucającego oraz po bokach toru w odległości do 1m.
6. Kamień należy rzucić znajdując się przed początkiem toru (linia faulu).
7. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
8. Na terenie Strefy Curlingu zabrania się:
a) Wychodzenia poza Strefę Curlingu ze sprzętem przeznaczonym do gry
w Curling.
b) Wchodzenia na elementy konstrukcyjne.
c) Manipulowania przy dekoracjach oraz sprzęcie elektronicznym.
d) Wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
e) Niszczenia wyposażenia i urządzeń.
f)

Nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za
nieprzyzwoite lub obraźliwie.

9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Strefy Curlingu wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie
odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
Osoby korzystające ze Strefy Curlingu oświadczają, że nie mają przeciwwskazań
zdrowotnych do aktywności fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny
skonsultować się z lekarzem..

10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać
najbliższemu pracownikowi Strefy Curlingu.
11. W

przypadku

wystąpienia

awarii

urządzeń,

następuje

bezwzględny

zakaz

wykonywania rzutów.
12. W jednej rundzie można wykonać tylko jeden rzut kamieniem. Wykonanie większej ilości
rzutów w rundzie jest zabronione.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność
w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie
obiektu przedmioty oraz pieniądze. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
a znalezione przez personel Strefy Curlingu można odebrać w Punkcie obsługi Strefy
Curlingu lub po jej zamknięciu w biurze ochrony Forum Koszalin.
3. Studio MB nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu
obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

