Provozní řád bowlingu
Vážení hosté, děkujeme vám, že jste navštívili naši bowlingovou dráhu. Pro její provoz, vaši
spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád.
1. Bowlingová dráha se rezervuje na recepci wellnesscentra Hotelu Happy Star, případně
na telefonním čísle + 420 515 210 349 v době od 10.00 – 22.00 hod.
2. Na recepci wellnesscentra je nutno se dostavit min. 5 minut před započetím rezervace. Při
nedodržení této podmínky může být dráha pronajata jinému zákazníkovi. Při pozdním
příchodu na objednanou dráhu nevzniká nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn
účtovat hru v plné výši dle objednávky.
3. Do hracího prostoru dráhy je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi. Hotel zapůjčuje
obuv v ceně pronajaté dráhy. Celý prostor herny je nekuřácký.
4. Před začátkem hry je zákazník povinen převzít od obsluhujícího personálu kromě samotné
dráhy i stav lednice, ve které se nachází nápoje ke konzumaci. Jejich spotřeba bude po
skončení hry vyúčtována a spotřebované nápoje je zákazník povinen uhradit. Konzumace
vlastních nápojů (i jídel) je zakázána. Ceník nápojů – viz. samostatný list.
5. Na bowlingové dráze může hrát najednou maximálně 10 hráčů.
6. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je
vstup do hracího prostoru přísně zakázán.
7. Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny nekontroluje stav
donesených koulí a neručí za jejich stav po hře.
8. Na podavači koulí může být maximálně 8 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení
výtahu koulí a jeho poškození.
9. K rozběhu mohou hráči využívat prostor po čáru odhozu. V žádném případě nesmí vstupovat
na dráhu.
10. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny
obsluhujícího personálu. Zejména nesmí:
•
•
•
•
•
•
•

vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud dráha není obsluhou uvedena do provozu
vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud nesvítí zelená kontrolka na signalizačním tablu
vhodit 2 a více bowlingových koulí současně na dráhu
pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule
vstupovat na dráhu s jídlem a pitím
vstupovat na dráhu s cigaretou doutníkem či dýmkou
ohrožovat či omezovat svým nevhodným chováním ostatní hráče

11. Svévolná manipulace s příslušenstvím drah a zařízením herny je zakázána. Při jakékoliv
závadě na dráze i ostatním zařízení herny neprodleně upozorněte obsluhující personál –
volejte linku 49.
12. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu
na stav rozehranosti hry.
13. Provozovatel může při porušení provozního řádu předčasně ukončit hru bez náhrady.
14. V případě úmyslného poškození bowlingové dráhy nebo zařízení bowlingu má provozovatel
Hotel Happy Star s r.o. právo na náhradu způsobené škody.
Tento provozní řád nabývá platnosti dnem vydání tj. 13.10.2017.

Otevírací doba
denně 10.00 – 21.30 hod.
Ceník bowlingu
10.00 – 15.00 hod.
15.00 – 18.00 hod.
18.00 – 21.30 hod.

190,- Kč / hodina
230,- Kč / hodina
270,- Kč / hodina

Ceník nápojů lednice
bonaqua jemně perlivá, neperlivá
cappy
coca–cola, fanta, sprite, nestea
pivo Birell ovocný
pivo Plzeň

plast
plast
plast
plech
plech

0,5 lt.
0,3 lt.
0,5 lt.
0,5 lt.
0,33 lt.

25,- Kč
30,- Kč
35,- Kč
39,- Kč
35,- Kč

0,75 lt.
0,75 lt.
0,75 lt.

188,- Kč
188,- Kč
300,- Kč
45,- Kč
45,- Kč

Ceník nápojů na objednání – volejte linku 49
Tramín červený
láhev
Sauvignon
láhev
Znovín Classic sekt brut, demi sec láhev
Illy ledová káva
Burn
.

Provozovatel
Hotel Happy Star s.r.o.
Hnanice 111
669 02 Znojmo
www.hotelhappystar.cz
tel.: +420 515 210 349
odpovědný vedoucí: Martin Herzig
vnitřní linka na obsluhu bowlingu – 49

0,3 lt.

