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REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁU BILARDOWEGO 

1. Każdy osoba korzystająca z gry w bilard zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem. 

2. Przystąpienie do gry, jak również dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

wszystkich postanowień́ niniejszego Regulaminu. 

3. CENNIK za korzystanie ze stołu bilardowego wynosi odpowiednio: 

• 60 minut – 30 zł 

• 30 minut – 20 zł 

Opłata dokonywana jest na strefie gastronomicznej (BAR) przed rozpoczęciem gry. 

4. Sprzęt do gry w postaci białej bili wydawany jest przez pracowników strefy gastronomicznej. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napoi oraz artykułów spożywczych bezpośrednio 

przy stole bilardowym. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów na stole bilardowym. 

7. Zabrania się ̨siadania na stole bilardowym oraz używania sprzętu do gry w postaci bili, kijów 

czy trójkąta w jakimkolwiek innym celu niż ̇gra w bilard. 

8. Wszelkie uszkodzenia stołu lub sprzętu należy niezwłocznie zgłosić ́ personelowi Centrum 

Rozrywki „Mystery Machinery” przed rozpoczęciem gry. 

9. Stół bilardowy może być ́używamy wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony. 

10. Za wszelkie szkody materialne powstałe w czasie gry (zarówno 

uszkodzenia lub zniszczenia stołu bilardowego, jak i sprzętu do gry) odpowiada osoba 

dokonująca płatności za grę. 

11. Centrum Rozrywki „Mystery Machinery” nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, 

których przyczyną jest nieodpowiedzialne zachowanie graczy lub zachowanie będące 

naruszeniem postanowień́ niniejszego Regulaminu. 

12. Po zakończeniu gry należy niezwłocznie zwrócić ́białą bile obsłudze strefy gastronomicznej. 

13. Centrum Rozrywki „Mystery Machinery” zastrzega sobie prawo do zmiany i  interpretacji 

powyższego Regulaminu. 
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14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego 

15. Za uszkodzenie stołu, jak i poszczególnych elementów sprzętu do gry, gracz zobowiązany jest 

do zapłacenia kary umownej w kwocie wynikającej z poniższego cennika: 

 

➢ USZKODZENIE LUB ZABRUDZENIE SUKNA POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ JEGO 

WYMIANY – 1500 zł 

➢ ZABRUDZENIE SUKNA POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ JEGO CZYSZCZENIA (np. wylanie 

nawet niewielkiej ilości napoju na sukno itp.) – 200 zł 

➢ USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE KIJA BILARDOWEGO – 200 zł 

➢ ZAGUBIENIE LUB USZKODZENIE BILI – 100 zł 

➢ USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE TRÓJKĄTA BILARDOWEGO – 100 zł 

➢ USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE KIJA Z PODPÓRKĄ – 200 zł 

 


