
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁU BILARDOWEGO I DARTSA  

W AK PG „KWADRATOWA” 

 

Przed rozpoczęciem gry (bilard, darts) należy zapoznać się z niniejszy regulaminem 

 

1. Przed rozpoczęciem gry należy uiścić opłatę w biurze klubu (p.211) zgodnie z aktualnym cennikiem (opłata za dartsa w automacie do gry). 

2. Pozostawić w depozycie swój własny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

3. Osoba, która zostawiła depozyt odpowiada za wszystkie zniszczenia, uszkodzenia powstałe podczas gry do momentu zakończenia gry i oddania 

akcesoriów. 

(Osoba, która zostawiła dokument odpowiada za powierzone jej mienie Politechniki Gdańskiej i w przypadku zniszczeń (dokonane również przez 

osoby trzecie) winna w ciągu 48h od zdarzenia zapłacić całą kwotę adekwatną do uszkodzeń zgodnie z punktem 5). 

4. Depozyt zostanie zwrócony po zakończeniu gry i stwierdzeniu braku zniszczeń. 

5. W przypadku zniszczeń osoba, która pozostawiła depozyt musi wnieść opłatę za dokonane uszkodzenia tj.: 

 zalanie płótna stołu bilardowego – 50 zł brutto (nie zależnie od wielkości zalania), 

 uszkodzenie płótna (np. rozerwanie) 1000 zł brutto, 

 zniszczenie, zgubienie: całej lotki do gry (5 zł), piórka lotki (2zł), 

 pęknięcie lub złamanie grota lotki traktuje się jako uszkodzenie podczas eksploatacji i nie obciąża gracza, 

 inne zniszczenia stołu, dartsa lub akcesoriów do gry – kwota opłaty zostanie określona przez serwis. Może jednak zostać pobrana zaliczka w kwocie 

minimalnej 100 zł. 

6. Zakazuje się: 

 stawiania na stole innych akcesoriów niż akcesoria do gry (np. napoi, alkoholu, papierosów, jedzenia itp.), 

 palenia tytoniu podczas gry, 

 używania otwartego ognia, 

 rzucania lotkami w osoby lub inne miejsca niż tarcza do gry,   

 wynoszenia akcesoriów do gry poza teren sali bilardowej. 

7. W przypadku wcześniejszego nie zdeklarowania u kasjera chęci przedłużenia gry kasjer może sprzedać następną godzinę osobie trzeciej. 

8. Jeżeli pozostało mniej niż 3 minuty do zakończenia wykupionego czasu gry gracz nie może rozpocząć następnej partii. Rozpoczęcie gry po tym 

czasie jest równoznaczne z wykupieniem i koniecznością uiszczenia opłaty. 

9. W przypadku rozpoczęcia partii w uprawnionym terminie gracz może ją skończyć (przedłużyć) lecz nie dłużej niż 5 minut bez konieczności dopłaty. 

10. Czas gry rozpoczyna się od wniesienia opłaty (decyduje godzina na paragonie fiskalnym). 

11. Osoby łamiące powyższy regulamin lub regulamin AK PG „Kwadratowa” będą  wypraszane z lokalu bez zwrotu pieniędzy za wykupioną grę, czy 

bilet wstępu. 

12. Po zakończeniu gry kasjer każdorazowo sprawdza stan urządzeń, akcesoriów, z których korzystał gracz. Gracz powinien oddać wszystkie akcesoria. 

Po nie stwierdzeniu uszkodzeń kasjer oddaje depozyt. 

13. Rozpoczęcie gry oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.  

 

W imieniu AK PG „Kwadratowa” życzę Państwu miłej gry i zapraszam do ponownego odwiedzenia naszego klubu! 



Cennik: 

 
1 godz. gry na stole bilardowym – 10zł 

 

Darts (lotki) - 1zł - 2zł  
(w zależności od gry, płatne w automacie) 

 


