
REGULAMIN WYDARZENIA  

„AMATORSKA LIGA BOWLINGOWA” 

(dalej „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Wydarzenia pn. „Amatorska Liga Bowlingowa” (dalej: Wydarzenie) 

jest Sukcesja Bowling Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, al. Politechniki 1 93-590, 

NIP:9820378251, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Wydarzenia jest promowanie sportu jakim jest bowling wśród lokalnej 

społeczności 

3. Czas trwania Wydarzania obejmuje okres od 6 września 2021 roku do odwołania. 

Rozgrywki w ramach Wydarzenia odbywają się w każdy wtorek w godz. 18:00 – 

20:00 począwszy od dnia 6 września z wyłączeniem poszczególnych dni, o których 

Organizator poinformuje co najmniej z 3 dniowym. 

4. Wydarzenie organizowane jest w obiekcie Kręgielnia Król Kul mieszczącym się w 
Łodzi, al. Politechniki 1. 

 §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG WYDARZENIA 

1. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny. Koszt udziału w Wydarzeniu wynosi 20 zł za 

każdą kolejkę. Uczestnik może skorzystać z możliwości zakupu karnetu w cenie 60 

zł upoważniającego Uczestnika do wzięcia udziału w czterech dowolnych kolejkach. 

Ważność karnetu ograniczona jest czasowo do dwóch miesięcy od dnia zakupu 

karnetu. Po upływie daty ważności karnetu Uczestnik nie może wykorzystać wejść 

które nie zostały wykorzystane w okresie ważności karnetu. 

2. W każdej kolejce Uczestnik może dobrowolnie zakupić maksymalnie jedną 

dodatkową grę za cenę 8 zł.  

3. W Wydarzeniu może wziąć udział każda osoba pełnoletnia oraz osoby 

niepełnoletnie, które uzyskały pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w 

Wydarzeniu i okażą ją Organizatorowi przed przystąpieniem do udziału w 

Wydarzeniu.  

4. Uczestnikiem nie może być żaden członek licencjonowanego klubu bowlingowego, 

a także aktywny członek Polskiego Związku Kręglarskiego figurujący w rejestrze 

Zawodników Polskiego Związku Kręglarskiego. 

5. Udział w Wydarzeniu i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. 

Uczestnik może dołączyć do Wydarzenia w każdym czasie przed zakończeniem 

Wydarzenia. 

6. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu Uczestnik powinien przed rozpoczęciem 

kolejki: 

1. Wypełnić i złożyć w punkcie Recepcyjnym Organizatora formularz 

zgłoszeniowy do udziały w Wydarzeniu. 

2. Opłacić w punkcie Recepcyjnym Organizatora udział w Wydarzeniu. 

7. Poprawne wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie 

przystąpienie Uczestnika do Wydarzenia. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z udziału w Wydarzeniu Uczestnika, 

który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Kręgielni 

oraz poleceń pracowników Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu 

roszczenie o zwrot opłaconego uczestnictwa w Wydarzeniu 

9. Uczestnik może korzystać z własnego obuwia bowlingowego 



10. Uczestnik nie może korzystać z własnych kul bowlingowych. Rozgrywki 

przeprowadzane są na kulach bowlingowych typu house ball udostępnionych 

nieodpłatnie przez Organizatora.  

11. Rozgrywki w ramach Wydarzenia odbywają się na konserwacyjnym smarowaniu 

toru. Organizator nie jest zobowiązany do dokonywania smarowania toru przed 

rozpoczęciem kolejki. 

12. Każda kolejka rozgrywek w ramach Wydarzenia rozpoczyna się 10 minutową 

rozgrzewką Uczestników 

13. Podczas każdej kolejki rozgrywek każdy z Uczestników rozegra dwie pełne gry. 

14. Każdemu Uczestnikowi przysługuje możliwość dokupienia maksymalnie jednej 

dodatkowej gry na zasadach opisanych w §2 ust. 2 

15. Do klasyfikacji ogólnej brane są pod uwagę dwa najwyższe wyniki każdego z 

Uczestników uzyskane w danej kolejce. W klasyfikacji ogólnej pod uwagę brana jest 

zarówno suma uzyskanych wyników jak i średnia wyników uzyskana ze wszystkich 

gier. 

16. Celem wyrównania rozgrywek poszczególnym graczom doliczany będzie Handicap 

zarówno do sumy wyników jak i średniej uzyskanej przez Uczestnika. Wartość 

Handicapu ustalona zostanie przez komisje sędziowską po pierwszej kolejce 

Wydarzenia na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkich Uczestników 

pierwszej kolejki Wydarzenia. Wartość ustalonego przez komisje sędziowską 

Handicap’u będzie weryfikowana raz w miesiącu. Decyzją komisji sędziowskiej jego 

wartość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 

17. Wydarzenie zostanie podzielone na Sezony. O czasie trwania Sezonu organizator 

poinformuje Uczestników wydarzenia najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

Sezonu. Każdy Sezon zostanie zakończony Turniejem Finałowym. Uprawnionymi do 

wzięcia udziału w Turnieju Finałowym będzie 50% wszystkich Uczestników z czego 

80% stanowić będą Uczestnicy z najwyższą sumą wyników, a 20% Uczestnicy z 

najwyższą zdobytą średnią wyników. Do Turnieju Finałowego w pierwszej kolejności 

zakwalifikują się gracze z najwyższą sumą wyników. W drugiej kolejności do 

Turnieju Finałowego zakwalifikują się Uczestnicy z najwyższą średnią wyników. Do 

Uczestników z najwyższa średnią wyników nie będą brani pod uwagę Uczestnicy, 

którzy zakwalifikowali się już z tytułu najwyższej sumy wyników. 

18. W Turnieju Finałowym Uczestnicy rozegrają 3 pełne gry. W ramach Turnieju 

Finałowego Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie, o którym mowa w §2 ust. 14 

Regulaminu. Celem wyrównania rozgrywek poszczególnym Uczestnikom Turnieju 

Finałowego zostanie doliczony Handicap, na zasadach określonych w §2 ust. 16 

Regulaminu. 

19. Czterech Uczestników z najwyższą sumą wyników z trzech gier Turnieju Finałowego 

rozegra Finał na zasadach określonych w §2 ust 20 Regulaminu. 

20. Uczestnik, który zakwalifikował się do Finału z czwartego miejsca rozegra pojedynek 

składający się z jednej gry z Uczestnikiem zakwalifikowanym do Finału z miejsca 

trzeciego. O Zwycięstwie decyduje wyższy wyniki. Zwycięzca pojedynku rozegra 

pojedynek z Uczestnikiem, który zakwalifikował się do Finału z miejsca drugiego na 

zasadach określonych w zdaniu poprzednim, przegrany Uczestnik zaś zajmuje 

miejsce czwarte w Turnieju Finałowym. Zwycięzca pojedynku rozegra pojedynek z 

Uczestnikiem, który zakwalifikował się do Finału z miejsca drugiego, przegrany 

Uczestnik zaś zajmuje miejsce trzecie w Turnieju Finałowym. Zwycięzca ostatniego 

pojedynku zdobywa miejsce pierwsze w Turnieju Finałowym, przegrany zaś miejsce 

drugie. 

§3 NAGRODY 

1. W każdej kolejce Wydarzenia Uczestnik z najwyższą sumą wyników z dwóch gier 

oraz Uczestnik z najwyższym wynikiem z jednej gry otrzymają Voucher kwotowy 

na wstęp na kręgle do Kręgielni Król Kul o wartości 59 zł z terminem ważności 30 

dni od dnia uzyskania Voucheru. Vouchery nie podlegają wymienia na gotówkę i 



nie mogą stanowić przedmiotu sprzedaży. Voucherem nie można opłacić udziału w 

Wydarzeniu. 

2. Zwycięzca Turnieju finałowego otrzyma puchar oraz medal za zajęcie pierwszego 

miejsca oraz opłacone jednoroczne członkostwo w licencjonowanym klubie 

bowlingowym „Strajkujemy”. 

3. Uczestnicy, którzy zajmą drugie oraz trzecie miejsce w Turnieju Finałowym 

otrzymają puchar, medal oraz jeden karnet, o którym mowa w §2 ust. 1 

Regulaminu na następny sezon Wydarzenia za zajęcie odpowiednio drugiego i 

trzeciego miejsca. 

4. Uczestnik, który zajmie czwarte miejsce w Turnieju Finałowym otrzyma karnet, o 
którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu na następny sezon Wydarzenia. 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Wydarzenia Uczestnicy 

winni zgłaszać na piśmie w recepcji Kręgielni Król Kul. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika 

oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni 

od daty ich otrzymania. 

4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem 

poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od 

daty rozpatrzenia danej reklamacji. 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 

mogą być dochodzone przez Uczestnika przed sądem powszechnym właściwym 
miejscowo dla siedziby Organizatora. 

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w recepcji Kręgielni Król Kul 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Obiektu przez cały czas 

przebywania na jego terenie. Regulamin Obiektu dostępny jest w recepcji Kręgielni 

Król Kul. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak 
naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 


