
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obrębie wyznaczonym do gry w kręgle.
2. Każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Zakupienie gry jest jednoznaczne  z przyjęciem warunków Regulaminu.
4. Rezerwacje na tory bowlingowe mogą być zgłaszane telefonicznie, osobiście bądź przez system online. 
Rezerwację należy odebrać nie później niż 15 minut przed planowaną rezerwacją torów.
5.5. Niestawienie się na wyznaczoną godzinę powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość dalszego udostępniania 
torów. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub braku takiej informacji, rezerwujący 
zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od początku planowanej rezerwacji.
6. Czas trwania gry liczony jest za każdą pełną godzinę zgodnie z obowiązującym cennikiem od momentu 
uruchomienia toru, niezależnie od tego kiedy gracze rozpoczną grę. Jeżeli klient zamawia niepełną godzinę 
naliczania sposób naliczania opłaty jest proporcjonalny do cennika.
77. Z torów bowlingach nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających oraz klienci 
zakłócający grę innym graczom.
8. Na tor można wejść jedynie w obuwiu bowlingowym udostępnionym przez obsługę HULAKULA. Kategorycznie 
zabrania się gry w obuwiu typu: buty na wysokim obcasie (szpilki), buty z czarnym spodem gumowym np. pantofle.
9. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry. HULAKULA nie 
odpowiada za prywatny sprzęt gości oraz za uszkodzenia nim wywołane.
10.10. Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się czy maszyna jest włączona, ustawiła kręgle, a barierka zgarniająca 
kręgle jest uniesiona. Rzucanie kuli na nieprzygotowany tor podlega karze umownej w wysokości 100zł.
11. Pierwszeństwo rzutu ma zawodnik grający z prawej strony.
12. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
13. Gracz nie może jednocześnie rzucać więcej niż jedną kulą. Kara za nieprzestrzeganie powyższego zakazu 
wynosi 100zł.
14. Kategorycznie zabrania się przekraczania czarnej linii na torze.
15.15. W przypadku wszelkich wątpliwości, awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczania punktów 
należy fakt ten zgłosić obsłudze HULAKULA. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na tor w celu samodzielnego 
usunięcia usterki.
16. Wszelkie napoje czy posiłki można spożywać tylko i wyłącznie przy stolikach znajdujących się w sąsiedztwie 
torów.
17. W przypadku niestosowania się do zasad Regulaminu, pracownik HULAKULA ma prawo zatrzymać grę, a w 
skrajnych przypadkach zakończyć grę bez zwrotu zapłaconej kwoty.
18.18. HULAKULA nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, których przyczyną jest nieodpowiedzialne 
zachowane graczy lub nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu.
19. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
20. HULAKULA nie odpowiada za rzeczy gości pozostawione na torach bowlingowych, jak i  strefie do nich 
przylegającej.
21. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry o charakterze hazardowym.
22.22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Regulaminu Ogólnego 
HULAKULA.
23. HULAKULA zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu.
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