
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2020 
Dyrektora MOSiR w Bukownie 

z dnia 21 września 2020 r. 

  

PLENEROWA STREFA REKREACJI 

Regulamin korzystania & Instrukcja obsługi 
 

1. Przed rozpoczęciem gry w kręgle, bilard lub tenis stołowy niezbędne akcesoria 
należy pobrać w recepcji Domu Turysty TRAMP, a po zakończeniu zdać w 
miejsce pobrania. 

 
2. Przed rozpoczęciem gry, kręgle należy ręcznie ustawić w wyznaczonym 

miejscu na końcu toru. 
 

3. Kule do gry mają różną wagę, im większa waga tym otwory na palce są 
większe. Grający powinien dobrać kulę najbardziej odpowiednią dla siebie, 
taką by palce w otworach były luźne. 
 

4. Aby zagrać należy stanąć przed torem i rzucić kulę tak by turlała się w kierunku 
kręgli po torze pokrytym gumą. 
 

5. W strefie rozbiegu przy każdym torze może znajdować się jeden gracz. 
Jednocześnie z kręgielni dwutorowej mogą korzystać dwie osoby. 
 

6. Wygrywa ta osoba która jak najmniejszą ilością rzutów powali wszystkie kręgle 
ustawione na końcu toru. 
 

7. Po zakończeniu gry opuść stanowisko przy torze, aby umożliwić innym osobom 
korzystanie z kręgielni. 
 

8. Jeden gracz może grać 1 kulą. 
 

9. Nie wolno wchodzić na tor. 
 

10. Podczas  rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu. 
 

11. Podczas gry w bilard i tenis stołowy stosujemy przepisy dot. tych dyscyplin. 

  

Uwaga !!! 

 Dobranie kuli z ciasnymi otworami może doprowadzić do urazów palców. 
 

 Zabrania się wchodzenia na tor w trakcie korzystania z gry. 
 



 

 

 Zabrania się osobom W STANIE NIETRZEŹWYM  lub pod wpływem innych 
środków odurzających gry w kręgle, bilard i tenis stołowy. 
 

 W przypadku zaistnienia wypadku, osoby dopuszczające się gry w stanie 
nietrzeźwym ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody oraz 
uraz na zdrowiu swoim i osób trzecich. 
 

 Za szkody materialne powstałe na obiekcie odpowiada materialnie sprawca 
czynu. 
 

 Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają 
rodzice lub osoby, pod których opieką znajdują się nieletni. 
 

 MOSiR w Bukownie nie ponosi odpowiedzialności za szkody względem osób 
trzecich powstałe w wyniku działania osób korzystających z Plenerowej Strefy 
Rekreacji. 

 

 MOSiR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, 
utraty zdrowia lub życia korzystających z Plenerowej Strefy Rekreacji na 
terenie MOSiR w Bukownie. 

 

 Za kradzież bądź nieodwracalne zniszczenie Plenerowej Strefy Rekreacji  
sprzętu/ wyposażenia odpowiedzialność finansową w wysokości pełnej ceny 
zakupu nowego sprzętu/wyposażenia ponosi korzystający z Plenerowej 
Strefy Rekreacji na terenie MOSiR. 

 

 MOSiR w Bukownie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się 
uczestników korzystających z Plenerowej Strefy Rekreacji, a w szczególności 
za szkody wobec osób trzecich. 

 

 Korzystający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonej kręgielni 
plenerowej, stołu do bilardu i tenisa stołowego pod względem ewentualnych 
braków lub uszkodzeń oraz przekazanie uwag pracownikom Recepcji w 
Domu Turysty TRAM w Bukownie. 

 

 Telefony alarmowe: Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112 Straż Pożarna 998 
lub 112 Policja 997 lub 112. 

 

 Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grożą sankcje wynikające z 
ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
821, 1238, z 2020 r. poz. 568, 956, 1086.). 

 

 W przypadku niestosowania się do zasad  regulaminu pracownik MOSiR w 
Bukownie ma prawo zatrzymać grę. 

 

 Z Plenerowej  Strefy Rekreacji na terenie MOSiR w Bukownie można 
korzystać w miesiącach maj – październik w godz. 10.00 – 19.00 (lipiec, 
sierpień w godz. 10.00 do 20.00). 

 

 Zabrania się przebywania na terenie Plenerowej Strefy Rekreacji poza 
wyznaczonymi godzinami otwarcia. 



 

 

 

 Osobom korzystającą z Plenerowej Strefy Rekreacji może być wyłącznie 
osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych uczestników gry. 

 

 Odpowiedzialność za osoby nieletnie przebywające na terenie Plenerowej 
Strefy Rekreacji przejmują ich opiekunowie. 

 

 Przebywającym na terenie Plenerowej Strefy Rekreacji jak i w jej bliskim 
sąsiedztwie zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się 
w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu. 

 

 Przebywający na terenie administrowanym przez MOSIR w Bukownie mają 
obowiązek stosować się do poleceń pracowników MOSIR w Bukownie. 

 

 Telefony alarmowe: Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112 Straż Pożarna 998 
lub 112 Policja 997 lub 112. 

 

 Korzystanie z Plenerowej Strefy Rekreacji  jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 

 

 

Dyrektor MOSiR w Bukownie 

(-) Anna Kwaśniewska 


