
Regulamin Klubu Prominent the Orginal Lounge Bar 

Pkt. 1 – Dla uczestników imprez 

§ 1. PRAWO WSTĘPU 

a. Prawo wstępu na imprezy organizowane przez klub Prominent the Orginal Lounge 

Bar, Kamienna 17, w Krakowie wstęp mają: 

• osoby powyżej 21 roku życia lub za okazaniem legitymacji studenckiej; 

• przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych i innych mediów 

posiadający ważną akredytację na imprezę, 

• przedstawiciele służb porządkowych, państwowych i medycznych 

uprawnionych do czynności kontrolnych i interwencji na podstawie ważnych 

legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora. 

b. Na imprezy organizowane przez klub klub Prominent the Orginal Lounge Bar, 

Kamienna 17, w Krakowie wstępu nie mają: 

• osoby poniżej 21 roku życia lub nie posiadające legitymacji studenckiej, 

• osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

• osoby, którym uprawniony pracownik lokalu odmówi prawa wstępu na 

imprezę - obsługa może odmówić wstępu do lokalu bez podania przyczyny, 

• tancerki i tancerze erotyczni (dot. wieczory panieńskie / kawalerskie), 

• osoby w stroju i obuwiu sportowym a także w tzw bojówkach, mundurach, 

stroju traperskim, turystycznym czy plażowym,  itp... , 

§ 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE: 

a. Uczestnicy imprez organizowanych przez klub są zobowiązani: 

• do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, 

•  zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, 

b. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają pracownicy klubu oraz firma 

ochraniarska. 

c. Zabrania się: 

• wnoszenia do klubu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych 

produktów spożywczych oraz środków odurzających ( za wyjątkiem: tort 

urodzinowy), 

• wynoszenia z klubu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych 

produktów spożywczych przeznaczonych do konsumpcji tylko i wyłącznie na 

terenie klubu oraz przedmiotów będących własnością klubu np. szkoło, ozdoby 

itp. 

• wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, 

które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy. 

d. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy 

będą one odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom. 

e. Ponadto zakazuje się: 

• wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez, 

• rzucania wszelkimi przedmiotami, 



• sprzedawania, reklamowania, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych 

bez zgody organizatora. 

§ 3. DANE OSOBOWE: 

Zasady ochrony danych osobowych w Klubie, sposoby gromadzenia i przetwarzania danych 

osobowych, a także wszelkie informacje na temat praw przysługujących osobom, których 

dane dotyczą, zawiera polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego 

regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest przy wejściu klubu, a także na stronie 

internetowej www.prominentclub.com 

§ 4. POZOSTAŁE REGULACJE: 

Decydując się na udział  w imprezach oraz wejście na teren klubu  Prominent the Orginal 

Lounge Bar, Kamienna 17, w Krakowie: 

• akceptują Państwo i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulamin, 

• osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do 

poleceń pracowników lokalu lub pracowników ochrony zostaną usunięte z terenu 

imprezy lub przekazane Policji, 

• w przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

decyzje podejmuje upoważniony pracownik lokalu, 

• uznaje się, że publikacja niniejszego regulaminu na internetowej stronie 

www.prominentclub.com  jest podaniem go do publicznej wiadomości, 

• Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. 

 

Pkt. 2 – Regulamin Szatni 

§  1. ZASADY OGÓLNE 

• szatnia jest płatna 1 zł od rzeczy w niej pozostawionej, na jednym numerku-bloczku 

może znajdować się tylko jedna rzecz, 

• dodatkowo płatne 1 zł są: duże torby, plecaki, oraz buty, 

• dowodem przyjęcia rzeczy na przechowanie jest wydanie numerka i paragonu przez 

osobę do tego upoważnioną – szatniarza, 

• obowiązkiem klienta jest zabezpieczenie numerka przed kradzieżą lub zgubieniem, 

• za pozostawione w odzieży przedmioty: dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, 

czapka, szalik, rękawiczki ... etc., - Klub Prominent the Orginal Lounge Bar ul. 

Kamienna 17, w Krakowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 

• zwrot rzeczy następuje w chwili zwrotu numerka, 

• osoba, która zagubi numerek może odebrać swoje rzeczy z szatni wyłącznie po 

zakończeniu imprezy, gdy wszyscy inni klienci opuszczą klub oraz po wskazaniu 

detali umożliwiających rozpoznanie odzieży oraz ponosi koszt 30 zł za zgubiony 

numerek, 

http://www.prominentclub.com/
http://www.prominentclub.com/


• szatnia klubu nie prowadzi depozytu przedmiotów, w związku z tym nie odpowiada za 

przedmioty wartościowe takie jak gotówka, sprzęt elektroniczny, dokumenty itp.  

• rzeczy pozostawione w szatni, które nie zostaną odebrane w dniu imprezy, 

przechowywane są przez okres 14 dni.  

• szatniarz ma prawo odmówić przyjęcia odzieży w przypadku gdy jej stan lub materiał, 

z którego jest uszyta mógłby uszkodzić inną odzież, 

• pozostawiając rzeczy w szatni dobrowolnie godzą się Państwo na przetrzymywanie 

ich do chwili OSOBISTEGO odbioru, 

• odbiór rzeczy pozostawionych w szatni, na terenie klubu lub zagubionych odbywa się 

w godzinach pracy Klubu Prominent the Orginal Lounge Bar ul. Kamienna 17, w 

Krakowie. 

 

Pkt. 3 – Regulamin Kręgielni  

§  1. ZASADY OGÓLNE 

• regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obrębie 

wyznaczonym do gry, 

• każdy z graczy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu, 

• zakupienie gry jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu, 

• rezerwacja ulega anulowaniu jeżeli w ciągu 15 minut nikt nie zgłosi się aby ją 

odebrać, 

• czas trwania gry liczony jest za każdą pełną godzinę zgodnie z obowiązującym 

cennikiem od momentu uruchomienia zegara niezależnie od tego, kiedy 

zainteresowani rozpoczną grę. Jeżeli klient zamawia niepełną godzinę sposób 

naliczania opłaty jest proporcjonalny do cennika, 

• odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie kręgielni ponoszą 

rodzice lub opiekunowie, 

• z torów bowlingowych nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków 

odurzających, oraz klienci zakłócający grę innym gościom. Pracownik kręgielni ma 

prawo zażądać opuszczenia przez nie torów lub w razie problemów wezwać policję w 

celu stwierdzenia stanu trzeźwości. 

• na tor można wejść jedynie w obuwiu zastępczym udostępnionym przez obsługę 

kręgielni, 

• jeżeli z pewnych przyczyn (brak numeracji) nie można dostać obuwia zastępczego 

decyzję o dopuszczeniu obuwia własnego podejmuje pracownik lokalu. Kategorycznie 

zabrania się gry w obuwiu typu: buty na wysokich obcasach(szpilki), buty z czarnym 

spodem gumowym. 

• osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich 

podczas gry. Kręgielnia KOMBINAT FORMY nie odpowiada za prywatny sprzęt 

gości. 



• przed rozpoczęciem gry należy upewnić się czy maszyna jest włączona, ustawiła 

kręgle a barierka zgarniająca kręgle jest uniesiona. Rzucanie kuli na nie 

przygotowanym lub wyłączony tor podlega karze umownej w wysokości …, zł. 

• kulę należy toczyć po torze, zakazuje się rzucać nią do góry. 

• gracz może rzucać tylko jedną kulą. Kara za nieprzestrzeganie wynosi ….. 

• kategorycznie zabrania się przekraczanie czarnej linii na torze. 

• w przypadku wszelkich wątpliwości, awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub 

błędnego naliczania punktów należy fakt ten zgłosić obsłudze. Prosimy o nie 

wchodzenie na tor w celu samodzielnego usunięcia usterki. Obsługa techniczna 

bowlingu dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie, 

• w przypadku niestosowania się do zasad regulaminu pracownik ma prawo zatrzymać 

grę lub w skrajnych przypadkach zakończyć grę bez zwrotu zapłaconej kwoty. 

• za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieodpowiedzialnym zachowaniem 

odpowiada osoba, która je spowodowała oraz ponosi koszty ich naprawy. 

• kręgielnia nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, których przyczyną jest 

nieodpowiedzialne zachowanie graczy lub nieprzestrzeganie regulaminu gry. 

• reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego. 

• klub Prominent the Orginal Lounge Bar nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości 

pozostawione na torach bowlingowych. 

 


