REGULAMIN
1. Osoby przebywające w lokalu alter MOLO, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren alter MOLO jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. W celu zapewniania Gościom bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, alter MOLO zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada
standardom
prezentowanym przez alter MOLO. Dotyczy to również osób, umieszczonych na pisemnych listach gości, lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających rezerwację loży w alter MOLO.
3. Selekcjoner lub pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.
4. Teren alter MOLO jest terenem prywatnym. W określone dni wstęp na teren alter MOLO może być uzależniony od uiszczenia opłaty.
5. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
6. Teren alter MOLO jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz
instrukcji.
7. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
8. W trakcie trwania imprez do alter MOLO nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz
ubrane
nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa alter MOLO w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Alter MOLO zastrzega
sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
9. W godzinach otwarcia alter MOLO - poza organizowanymi imprezami - nie ma ograniczonego wstępu ze względu na wiek.
10. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony alter MOLO mają prawo odmówić Gościom wstępu na teren lokalu, gdy liczba osób w alter MOLO, będzie równać się dopuszczalnej, maksymalnej liczbie
osób mieszczących się w lokalu.
11. Osoby przebywające w alter MOLO mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników alter MOLO i ochrony. ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
12. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów
pożarowo
niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości alter MOLO.
13. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu.
W przypadku odmowy poddania się kontroli, alter MOLO zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.
14. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości alter MOLO, będące w stanie upojenia alkoholowego bądź pod wpływem środków odurzających oraz swoim
postępowaniem naruszające regulamin alter MOLO zostaną wyproszone z lokalu.
15. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu alter MOLO, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w alter MOLO.
16. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w alter MOLO, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce
Policji. Za szkody wyrządzone w alter MOLO odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
17. Alter MOLO nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takie jak pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, czy
alarm
bombowy, i nie będzie zobowiązane do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
18. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
19. Goście alter MOLO przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, tóre mogą spowodować uszkodzenie słuchu.
20. Alter MOLO zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek roszczeń.
21. Obsługa alter MOLO ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
22. Godzina zamknięcia alter MOLO ustalana jest przez Kierownictwo stosownie do okoliczności.
23. Osoby przebywające w alter MOLO wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń
terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji.

Zasady korzystania z kręgielni
1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. W trakcie gry obowiązuje nakaz noszenia obuwia bowlingowego (warunkowo dopuszcza się granie we własnym obuwiu, tylko wtedy, gdy w recepcji zabraknie obuwia w rozmiarze grającego).
Warunkiem jest posiadania obuwia z białą podeszwą.
5. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
- wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
- dotykania urządzeń elektrycznych i manipulowania przy nich
- wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
- spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
- niszczenia wyposażenia i urządzeń.
6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.Za wszystkie szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.
7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania
na terenie kręgielni.
8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne
przebywania na terenie obiektu tych osób alter MOLO nie ponosi odpowiedzialności.
10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
11. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
12. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
13. System bumper bowling(zapory,płotki)załączany jest tylko dzieciom,które nie ukończyły 10 lat.
14. Na podajniku nie może znajdować się więcej niż 10 kul.
klub nie odpowiada za zniszczenia materialne w alter MOLO z winy klienta, a koszty napraw wszystkich zniszczeń pokrywa klient.
Zasady korzystania ze stołów bilardowych
1. Obowiązuje bezwzględny zakaz siadania lub stawania na krawędziach i powierzchni stołów oraz zakaz stawiania napojów i jedzenia na stołach bilardowych. koszty ewentualnego prania stołu ponosi
klient.
2. klub nie odpowiada za zniszczenia materialne w alter MOLO z winy klienta, a koszty napraw wszystkich zniszczeń pokrywa klient:
– złamanie kija bilardowego – 100 zł,
– zgubienie bili – 20 zł,
– zniszczenie sukna – 900 zł,
– zabrudzenie sukna – 100 zł,
– zniszczenie lub uszkodzenie lampy wiszącej – 300 zł
3. Alter MOLO nie odpowiada za zniszczenia sprzętu bilardowego należącego do klientów.

