Regulamin Programu
Szkoła Bowlingu Sportowego
Założenia ogólne
Organizatorem programu jest firma Sukcesja Bowling Sp. z. o.o reprezentowana przez
Kręgielnie “Król Kul” al. Politechniki 1, 93-590
Celem programu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z dyscypliną, jaką jest bowling oraz
popularyzacja bowlingu, jako formy aktywnego spędzania czasu.
Odbiorcami programu mogą być:
1. placówki oświatowe - zarówno publiczne, jak i prywatne - w tym szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
2. organizacje
pozarządowe, które w swoich założeniach statutowych
wyszczególniają działalność sportową lub działalność na rzecz sportu.
3. inne organizacje, dalej zwane placówkami, po wcześniejszym rozpatrzeniu
wniosku przez organizatora programu.
Przebieg programu
1. Do programu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
2. Przystąpienie do programu jest darmowe.
3. Zgłoszone placówki zbierają punkty przez cały okres trwania programu tj. od
01.10.2017 do 30.05.2018
4. Placówki za rozegrane gry otrzymują punkty, które sumują się przez okres trwania
programu. Zadaniem placówki jest zebranie jak największej ilości punktów.
5. Punkty przyznawane są wg. poniższego schematu:
1 h / 1 osoba -> 2
  pkt
2h / 1 osoba -> 5 pkt
Suma punktów za jednorazowe spotkanie jest uzależniona od liczby uczestników
biorących udział w grze.
6. Pokrycie kosztów rozegrania gier leży po stronie uczestników programu.
Organizator zobowiązuje się do utrzymania ceny dla uczestników programu na
stałym poziomie 6zł/os./1h gry lub 11zł/os./2h gry w kręgle.

7. Z końcem programu przeprowadzony zostanie turniej zakończenia, po rozegraniu
którego nagrodzimy najlepsze szkoły oraz wręczymy pamiątkowe dyplomy.
Nagrody:
1. Nagrodami w konkursie są:
- sprzęt sportowy ufundowany przez firmę
- nadanie tytułu “Szkoły Bowlingu Sportowego”
- drobne nagrody rzeczowe od partnerów kręgielni
- podziękowania dla opiekunów i wychowawców
2. Nagrody przyznane zostaną trzem szkołom z największą ilością zdobytych punktów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nagrodzonych placówek
w   zależności od ilości zgłoszonych uczestników.
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza w wersji papierowej
złożonym w recepcji kręgielni lub skanu/zdjęcia formularza przesłanego drogą
elektroniczną na adres kontakt@krolkul.pl.
2. Wypełniony formularz należy dostarczyć do kręgielni najpóźniej w dniu pierwszej
wizyty w ramach programu.
3. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres programu.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator
programu.
2. Sprawy sporne rozstrzygane są przez organizatora.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu leży po stronie organizatora.
4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu programu oraz
regulaminu kręgielni “Król Kul”.

