A-Z Boulinga biedra lojalitātes
programmas noteikumi
1. Visi programmas dalībnieki automātiski kļūst par
kluba biedru un iegūst iespēju kļūt pat Latvijas
boulinga federācijas biedru.
2. Lojalitātes kartes nodošana trešajām personām
priekšrocību saņemšanai nav atļauta.
3. Biedru kartes nav personalizētas, atbilstības
pārbaude notiek pirms spēles. Kartes īpašnieka
pienākums ir uzrādīt boulinga administratoram
personas apliecinošu dokumentu.
4. Kluba biedru karti var saņemt pie administratora,
aizpildot pieteikuma anketu un veicot apmaksu
attiecīgi izvēlētai lojalitātes programmai.
5. Samaksu var veikt ar pārskaitījumu (pieprasot
rēķinu) vai skaidrā naudā pie administratora.
Apmaksa ir jāveic par visu gadu.
6. Visas atlaides darbojas no pilniem tarifiem.
Papildus
akcijas
nedarbojas.
Atlaides
nesummējas. Biedra karte ir jāuzrāda pirms
pakalpojuma saņemšanas.
7. Kartes derīguma termiņš – viens kalendārais gads.
Nozaudēšanas gadījumā karte tiek atjaunota par
maksu (2 EUR).
8. Bezmaksas treniņi brīvdienās ir iespējami, ja ir
brīvi celiņi, laicīgi veicot celiņu rezervāciju.
9. Juniors karte ir pieejama visiem pretendentiem,
kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu kartes
iegādes brīdī. Anketa ir jāaizpilda pretendenta
likumiskajam pārstāvim.

A-Z Boulinga iekšējās kārtības
noteikumi
10. Apmeklējot
boulinga
centru,
klientam
jāiepazīstas ar Iekšējās kārtības noteikumiem un
jāievēro tie.
11. Neievērojot iekšējās kārtības noteikumus
boulinga administrācija ir tiesīga pārtraukt spēli
un palūgt pamest boulinga telpas, neatmaksājot
naudu par spēli.
12. Pēc plkst. 22:00 nepilngadīgām personām bez
vecāku pavadības aizliegts atrasties boulinga
telpās.
13. “A-Z Boulinga” telpās AIZLIEGTS ienest
alkoholiskos, bezalkoholiskos dzērienus, ēdienus
un narkotiskās vielas. Sods 50 EUR (izņēmumisportistiem savs ūdens boulinga treniņu un
sacensību laikā).
14. “A-Z Boulinga” telpās AIZLIEGTS smēķēt, arī
elektroniskās cigaretes.
15. Stingri AIZLIEGTS uz ieskrējiena zonas atrasties
ar ēdieniem vai dzērieniem, kā arī dejot.
16. AIZLIEGTS traucēt citus spēlētājus (skaļi
izteikties, kliegt, ienākt citu spēlētāju ieskrējiena
zonā u.c.).
17. Apmeklētājiem ir tiesības jautāt administratoram
drošības instruktāžu, instruktāžu par to, kā

jāspēlē boulings, ja tas nepieciešams.
18. Apmeklētāji ir pilnībā atbildīgi par savu
personīgo mantu drošību.
19. Pieaugušie uzņemas pilnīgu atbildību par savu
bērnu drošību un veselību.
20. Atlaižu kuponi, dāvanu kartes, apliecības, biedru
un ISIC kartes ir jāuzrāda pirms spēles bez
administratora lūguma.
21. Pie esošām rezervācijām, papildus laiks
spēlēšanai netiek pagarināts.
22. Pēc spēles laika beigām īrētais inventārs jānodod
tam paredzētajā vietā, bumbas jāsaliek atpakaļ.
23. Klienti nes pilnu materiālo atbildību inventāra
nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā.
24. Kategoriski aizliegts mest vairāk kā 1 bumbu
vienlaicīgi uz viena boulinga celiņa vai mest pa
izslēgtu celiņu. Sods metienam pa barjeru vai pa
izslēgtu celiņu 8 EUR.
25. Sods par iziešanu ārā ar boulinga apaviem 8 EUR.
26. Gan bērniem, gan pieaugušajiem kategoriski
aizliegts aiztikt un censties pacelt nokritušos
bortiņus.
27. Ja nepieciešama jebkāda tehniska palīdzība ar
celiņiem, bortiņiem vai boulinga bumbām, tā ir
jālūdz administratoram.
28. Katram spēlētājam, kas atrodas boulinga celiņu
zonā ir nepieciešami boulinga apavi pašu drošībai
(izņemot klientus, kam kājas izmērs mazāks par
30. vai lielāks par 50. vai gadījumā, ja noliktavā
trūkst nepieciešamo apavu). Ar āra apaviem ir
aizliegts kāpt boulinga celiņu zonā.
29. “A-Z Boulings” nenes nekādu atbildību par
apmeklētāju traumām, ja tās gūtas noteikumu vai
administratoru aizrādījumu neievērošanas dēļ.
30. Grupu spēļu vai turnīru laikā, spēlētāju zona var
tikt ierobežota.
31. Beidzoties boulinga darba laikam, administrators
ir tiesīgs prasīt klientus atstāt boulinga telpas.
32. Boulinga centrs nenes atbildību par trešās
personas kaitējumu Jūsu veselībai vai īpašumam.
33. Ja klients kavē savu rezervāciju vairāk par 15
minūtēm, administrators ir tiesīgs atcelt klienta
veikto rezervāciju.
34. Ieeja ar mājdzīvniekiem stingri AIZLIEGTA.
35. Klientiem AIZLIEGTS atrasties aiz bāra vai
administrācijas letes.
36. Atlaides nesummējas.
37. Nepieciešamības gadījumā administrācija patur
tiesības ieviest papildus punktus iekšējos kārtības
noteikumos.
Es,.........................................apņemos
ievērot
iekšējās kārtības noteikumus un esmu
iepazinies (-usies) ar Biedru Lojalitātes
Programmas noteikumiem , tiem piekrītu.
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