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URODZINY W KRĘGIELNI KRÓL KUL 

REGULAMIN  

 
1. Sukcesja Bowling Sp. z o.o. jako właściciel kręgielni “Król Kul” w CHR “Sukcesja” w Łodzi (dalej: “Kręgielnia”) 
zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia urodzinowego (dalej: Przyjęcie) w ustalonym terminie i o ustalonej 
godzinie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zamówieniu, którego formularz stanowi załącznik 
do Regulaminu. 

2. Rezerwacji Przyjęcia można dokonywać wyłącznie w recepcji Kręgielni najpóźniej 3 dni przed planowaną datą 
Przyjęcia. Potwierdzeniem złożenia zamówienia i zawarcia umowy jest wypełniony i podpisany przez Zamawiającego 
kwestionariusz urodzinowy oraz uiszczenie zadatku w wysokości 100 zł. Kwestionariusz urodzinowy jest dostępny w 
recepcji Kręgielni. 

3. Zwrot zadatku możliwy jest jedynie w przypadku rezygnacji nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem 
przyjęcia. Istnieje również możliwość zmiany terminu przyjęcia na późniejszy po wcześniejszym ustaleniu nowego 
terminu w recepcji kręgielni.  

4. Wszelkie zmiany dotyczące warunków zamówienia urodzin są możliwe w terminie do 3 dni przed planowaną datą 
przyjęcia. Zmiany warunków zamówienia można dokonać pisemnie w recepcji Kręgielni  lub e-mailem pod adresem 
kontakt@krolkul.pl.  

5. Wszyscy uczestnicy przyjęcia biorący udział w grze w kręgle zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie 
bowlingowe (dostępne nieodpłatnie w recepcji Kręgielni).  

6. Przyjęcie przebiega zgodnie z harmonogramem znajdującym się w formularzu zamówienia.  

7. Pracownicy Kręgielni nie sprawują opieki nad dziećmi podczas trwania urodzin oraz nie animują zabawy dla dzieci. 

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w trakcie przyjęcia urodzinowego powstałe 
z winy uczestników imprezy. 

9. Płatność za przyjęcie urodzinowe następuje po jego zakończeniu.  

10. W przypadku pojawienia się na imprezie mniejszej ilości osób niż deklarowana podczas dokonywania rezerwacji, 
zamawiający może zrezygnować z jednego toru. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest zapłacić 110 zł. 
W ramach zapłaconej kwoty zamawiający otrzyma zestaw przekąsek, napojów oraz pizz w ilości adekwatnej do 
pierwotnego zamówienia.  

11. Podczas organizacji imprezy istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych opcji, których zamówienie nastąpić 
musi odpowiednio: 

 - turniej z instruktorem: 7 dni przed planowanym terminem imprezy, 

 - tort: 3 dni przed planowanym terminem imprezy 

11a. W przypadku braku możliwości zapewnienia instruktora w dniu planowanej imprezy urodzinowej Kręgielnia 
zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji tej usługi o czym poinformuje nabywcę najpóźniej na 5 dni przed 
planowaną datą imprezy. 

11b. Instruktor to osoba, która podczas imprezy urodzinowej udziela porad i wskazówek dotyczących bowlingu. Jego 
zadaniem jest przybliżenie zasad bowlingu oraz dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych. Motywuje, wspiera i 
troszczy się o dobrą zabawę dzieciaków wykorzystując przy tym formę zdrowego współzawodnictwa. Instruktor 
dostosowuje sposób przekazywanych informacji do wieku uczestników. UWAGA: Instruktor nie jest animatorem tj. 
nie organizuje on dodatkowych gier i zabaw dla uczestników imprezy. Do szczegółowych zadań Instruktora należą: 

a) Wprowadzenie dzieci w świat bowlingu – wyjaśnienie zasad gry w bowling 

b) Kontrola nad przebiegiem gry/turnieju przez cały czas trwania rozgrywki 
c) Motywowanie dzieci w czasie zabawy 
d) Dbanie o bezpieczeństwo dzieci 
e) Pomoc w obsłudze urodzin 

12. Zgodnie z regulaminem kręgielni Król Kul w lokalu obowiązuje zakaz wnoszenia własnych napojów oraz jedzenia. 
Wyjątkowe sytuacje należy ustalić z managerem maksymalnie 3 dni przed datą przyjęcia.   

13. Opłata serwisowa za wniesienia własnego tortu urodzinowego na teren Kręgielni wynosi 30 zł. 
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14. Informacje o koszcie całkowitym przyjęcia znajdują się w formularzu  rezerwacji urodzin ,który stanowi załącznik 
do niniejszego regulaminu. 

15. W przypadku organizacji urodzin w sobotę lub niedzielę grę w bowling należy zakończyć do godz. 18:00 

16. Na terenie Kręgielni obowiązuje regulamin obiektu.  

17. W przypadku organizacji przyjęcia za pomocą Formularza Rezerwacji Urodzin i na podstawie niniejszego 
Regulaminu nie jest możliwe skorzystanie z innych promocji dostępnych w Kręgielni.  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest  SUKCESJA BOWLING Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590)  ul. 

Politechniki 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – 

Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000673601. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym pracownikiem, pod emailem: 

l.lewandowski@krolkul.pl, pod numerem telefonu 696-294-702 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I 

powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

1. w celu zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO), 

2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, 

optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na 

podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, 

istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą 

nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy 

przetwarzania danych w tym celu. 

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia 

danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VI. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: 10 lat. 

VII. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. naszym partnerom, czyli firmom,  

z którymi współpracujemy, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy oraz naszym podwykonawcom 

(podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym. 

VIII. Podanie danych jest: 

- niezbędne do zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy lub do wykonania innego celu związanego  

z przetwarzaniem, w  celach, o których mowa w pkt III. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane. 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Imię i nazwisko  
 

Numer kontaktowy  
 

Adres e-mail  
 

Zamawiający:         Organizator: 
 

………………………………………………. …………………………………... 


