
UCHWAŁA NR XLI/383/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z bowlingu w Swarzędzkim Centrum Sportu 
i Rekreacji.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 446 ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
Uchwala się Regulamin korzystania z bowlingu w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/383/2017

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOWLINGU W SWARZĘDZKIM CENTRUM SPORTU 
I REKREACJI

§ 1. 
Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z bowlingu w Swarzędzkim Centrum Sportu 

i Rekreacji.

§ 2. 
Wstęp na teren obiektu na którym znajdują się tory bowlingowe oznacza, że użytkownik 

zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów wydanych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie obiektu, w tym niniejszego Regulaminu.

§ 3. 
Obiekt na którym znajdują się tory bowlingowe stanowi własność Gminy Swarzędz i znajduje 

się w zarządzie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 4. 
Wszystkie osoby korzystające z torów bowlingowych Swarzędzkiego Centrum Sportu 

i Rekreacji podlegają ustaleniom niniejszego Regulaminu:
1. Przed rozpoczęciem gry każdy z użytkowników musi zmienić obuwie sportowe z płaską 

podeszwą. Podeszwa powinna mieć jasny kolor.
2. Użytkownik musi posiadać własne obuwie na zmianę. Obuwie zewnętrzne należy 

pozostawić w szatni na parterze budynku Pływalni Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
3. Wchodzenie na rozbieg oraz granie w obuwiu innym niż sportowe jest zabronione.
4. Osoby posiadające własne profesjonalne obuwie bowlingowe mogą z niego korzystać.
5. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji nie odpowiada za prywatne rzeczy 

korzystających pozostawione na terenie torów bowlingowych.
6. Przed wejściem na rozbieg jedzenie i napoje pozostawiamy na stoliku.
7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz 

przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
8. Przy zakupie toru na godzinę, czas gry jest naliczany od momentu wpisania do systemu 

imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
9. Kule przeznaczone do gry powinny znajdować się w podajnikach przy torach 

bowlingowych.
10. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru, nie można jej przekraczać. Nie 

wolno rzucać z dużej wysokości – kule kładziemy na tor. Nie wolno rzucać kuli na rynny, 
zabudowy, monitory, poza wyznaczony tor.

11. Nie wolno wchodzić na tory i rynny. Poruszamy się w strefie od schodów do linii rzutu.
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12. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
13. Grający powinni zapoznać się z prawidłową techniką rzutu.
14. Dzieci mogą korzystać z torów bowlingowych wyłącznie pod nadzorem rodziców lub 

opiekunów prawnych.
15. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo żądania od osób 

korzystających z torów odszkodowania  za poniesione szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu w pełnej wysokości.

16. Jeden gracz może grać jedną kulą. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Kule są 
numerowane waga powinna być dostosowana do umiejętności i siły grającego (kule dla dzieci 
5Ibs, 6Ibs, 7Ibs).

17. Nie wolno wkładać niczego do otworu z którego wyjeżdżają kule (podajnik kul), 
w szczególności rąk.

18. Istnieje możliwość gry przy podniesionych rynnach bocznych (bumperach). Przy 
podniesionych bumperach mogą grać wyłącznie dzieci do lat 12.

19. Po zakończonej grze należy opuścić rozbieg.
20. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia mechanizmu, złego ustawienia kręgli, 

zablokowania kuli w rynnie należy wezwać obsługę Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. 
Samodzielne usuwanie awarii jest zabronione.

21. Ochrona obiektu na polecenie pracownika obsługi jest uprawniona do wyproszenia 
z terenu obiektu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji osób:
a) nietrzeźwych,
b) znajdujących się pod wpływem środków odurzających,
c) naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących na terenie 

obiektu regulaminów
d) zakłócających grę innym uczestnikom.

22. Wszelkie uwagi, wątpliwości związane z pracą maszyn i torów prosimy zgłaszać 
pracownikom Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

23. Każdy użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pracownika obsługi 
o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz ewentualnych innych nieprawidłowościach 
występujących na terenie obiektu.

24. Za obrażenia i szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu korzystania z bowlingu, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji nie ponosi 
odpowiedzialności.
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UZASADNIENIE

Zgodnie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. 2016 r. poz. 446 ze zmianami) organy gminy mogą wydawać akty prawa
miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Wobec faktu oddania do użytku torów bowlingowych
zlokalizowanych w obiekcie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, koniecznym stało
się ustalenie zasad korzystania z tej infrastruktury w formie regulaminu.
Bowling w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji jest obiektem użyteczności
publicznej. Wprowadzenie wyżej wymienionego regulaminu ma na celu ustalenie zasad
właściwego korzystania z obiektu, a co za tym idzie, zapewnienia bezpieczeństwa jego
użytkownikom. Uchwalenie regulaminu nałoży na osoby korzystające z bowlingu
obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania.
 
Mając na względzie powyższe, zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia

Regulaminu korzystania z bowlingu w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
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