
CENNIK 

Podstawowe zasady: 

1. Grasz tylko w specjalnym obuwiu- otrzymasz je na barze (dzieci do 18 roku życia mogą mieć obuwie na 

jasnym spodzie). 

2. Nie rzucaj kulą, tylko ją tocz! 

3. Przystępuj do gry mając wolne ręce (napoje, przekąski pozostaw na stole). 

4. Walkę o punkty i o zwycięstwo traktuj jak dobrą zabawę, a nie jak wojnę! 

5. Baw się z humorem i bez złości. 

6. Stosuj się do zaleceń regulaminu, a zawsze będziesz mile widzianym gościem. 

7. Przejawy agresji, niszczenie sprzętu będzie skutkowało wyproszeniem z obiektu. 

8. Dzieci poniżej 15 roku życia pozostawione bez opieki osoby dorosłej – będą miały wyłączany tor bez zwrotu 

gotówki.  

*Cena za 1h gry na torze bowlingowym (1-6 graczy) 

 

  Do 17:00 Po 17:00 

Pon – Czw 60 zł  70 zł 

Pt  60 zł  90 zł 

Sob  75 zł  90 zł 

Nd  75 zł  75 zł 

 

*Obowiązuje dorosłych 

** Dzieci – buty na zmianę na jasnym spodzie 

 

GRUPY SZKOLNE/ ZORGANIZOWANE – 35 zł/ h (przy rezerwacji minimum 3 torów na 2h) 

 

REZERWACJA TORÓW BOWLINGOWYCH 

1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie pod nr 697 990 000 oraz 48 389 28 28  
lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego..  

2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach (np. 18:00 lub 18:30). Goście zainteresowani przedłużeniem gry na 
torze zobowiązani są w przypadku pt | sob do zgłoszenia na barze 30 min przed zakończeniem gry, oczywiście jeśli dany 
tor będzie wolny. Obsługa nie jest zobowiązana do pilnowania czasu rozgrywek na torach.  

3. Rezerwacje są przyjmowane na minimum 60 minut.   

4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie  - spóźnienie maks. do 15 minut - powoduje zwolnienie rezerwacji 
i możliwość sprzedaży toru. 

5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje 
się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.  

6. SPLIT nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu. 

 

 

 

 

Ważne! 
Promocje nie łączą się.  


