
Klub Bilardowy Black Ball, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11

Regulamin rezerwacji loży lub stołów bilardowych

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji loży ze stolikiem i/lub stołu/ stołów bilardowych.

2. Rezerwacji może dokonać każdy klient lokalu wyłącznie w jeden z następujących sposobów:

osobiście w lokalu lub telefonicznie pod nr 663 602 232.

3. Rezerwacje są przyjmowane w godzinach otwarcia lokalu tj. poniedziałki - czwartki 12.00-24.00,

piątki 12.00-02.00, soboty 15.00-02.00, niedziele 15.00-24.00, dni świąteczne wolne od pracy

15.00-24.00 lub wg zmienionych godzin, które ogłaszane są na stronie internetowej lokalu i na

fanpage'u na Facebooku.

4. Rezerwacji można dokonać najpóźniej w dniu spotkania, jeżeli pozwoli na to dostępność loży lub

stołu bilardowego.

5. Klienci dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania informacji o ilości osób oraz godzin

rezerwacji od-do. W celu dokonania rezerwacji klienci proszeni są o podanie imienia oraz numeru

telefonu.

6. Rezerwacja powinna zostać odebrana z maksymalnie 10-minutowym opóźnieniem. Po 15

minutach rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona klientowi i

stanowi rekompensatę za zablokowanie stołu lub loży i nieudostępnienie ich dla innych klientów.

7. Rezerwacja do określonej godziny może zostać przedłużona na prośbę Klienta jedynie w

przypadku dostępności loży lub stołu, co musi zostać uzgodnione z obsługą lokalu.

8. O przydzielonym stole decyduje w ostateczności pracownik lokalu. Klient może zgłosić
zainteresowanie konkretnym stołem, jednak lokal nie gwarantuje jego dostępności w danym

czasie.

Informacje dotyczące kosztów rezerwacji i usług dodatkowych

1. Rezerwacja jest bezpłatna.

2. W przypadku rezerwacji dokonywanej na grupę 8 osób lub więcej pobierana jest zaliczka w

wysokości około 20 zł/ osobę. O ostatecznej wysokości zaliczki decyduje pracownik lokalu w

momencie rezerwacji.

3. Zaliczkę można wpłacić gotówką lub kartą w lokalu albo przelewem. Dane do przelewu:

Przedsiębiorstwo ODAN Andrzej Markowski nr konta: 54 1140 2017 0000 4102 0541 5528 Tytuł
przelewu: Zaliczka na rezerwację w dniu …

4. Zaliczka jest w całości do wykorzystania na barze w dniu rezerwacji na zakupione w lokalu napoje,

przekąski, pizzę lub bilard.

5. Za catering lub pizzę zamówioną z wyprzedzeniem pobierana jest od razu opłata zgodnie z wyceną
zamówienia indywidualnego.

6. Do wpłaty zaliczki zobowiązane są także osoby, które w przeszłości nie zrealizowały dokonanej

rezerwacji i jej nie odwołały.

7. Niewpłacenie zaliczki do dnia poprzedzającego rezerwację skutkować będzie jej anulowaniem.

Indywidualne zamówienia

1. Rezerwacje dla grup powyżej 30 osób lub obejmujące minimum 5 stołów bilardowych, w tym

rezerwacje całego lokalu na wyłączność uzgadniane są indywidualnie z managerem lokalu.

2. Lokal nie przyjmuje rezerwacji automatów do gier zręcznościowych.



3. Istnieje możliwość zamówienia cateringu z minimum tygodniowym wyprzedzeniem lub pizzy na

określoną godzinę. Catering lub inne indywidualne ustalenia dokonywana są z managerem lokalu,

który skontaktuje się telefonicznie. Zapytania nt. cateringu można kierować mailowo na adres:

blackball@blackball.gliwice.pl

Odwołanie rezerwacji i odmowa przyjęcia rezerwacji

1. Rezerwację można odwołać do momentu godziny rozpoczęcia rezerwacji (dla rezerwacji bez

zaliczki), w przypadku rezerwacji na minimum 8 osób z wpłaconą uprzednio zaliczką rezerwacja

może zostać przesunięta na inny termin przy uwzględnieniu dostępności stołów bilardowych i

loży.

2. W przypadku odwołania rezerwacji z winy klubu zaliczka zostanie w całości zwrócona klientowi

gotówką lub na podany nr konta w terminie do 7 dni.

3. Lokal zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji osobom niepełnoletnim na piątkowy

lub sobotni wieczór. Rezerwacja dla grupy niepełnoletnich dokonywana jest na ryzyko

rezerwującego. Obsługa lokalu może odmówić sprzedaży napojów alkoholowych grupie, w której

znajdują się osoby niepełnoletnie.

Informacje dotyczące zasad ogólnych, obowiązujących w lokalu

1. Osoby dokonujące rezerwacji zobowiązane są do przestrzegania reguł obowiązujących w lokalu,

obejmujących m.in. zakazu spożywania napojów i jedzenia niezakupionego w lokalu, czy

użytkowania wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, a w tym zakazu stawiania szklanek i butelek z

napojami na stół bilardowy, zakazu picia przez osoby nieletnie oraz zakaz częstowania napojami

alkoholowymi osoby nieletnie.

2. Nieprzestrzeganie zasad panujących w lokalu będzie wiązało się z nałożeniem kary finansowej po

wcześniejszym upomnieniu słownym uczestników rezerwacji przez obsługę lokalu.

3. Koszt spożywania własnych napojów lub jedzenia (niezakupionych w barze) wynosi od 100 zł/osoby

(ostateczna opłata jest ustalana przez obsługę w momencie złamania zasady przez uczestnika

rezerwacji).

4. Koszt czyszczenia stołu bilardowego zalanego napojem postawionym na suknie wynosi od 20-50 zł.
5. Wszelkie prezenty w postaci alkoholu wniesione do lokalu zostaną zdeponowane przez obsługę

lokalu na czas imprezy i oddane w momencie opuszczenia lokalu po zakończonej rezerwacji.

6. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje obsługa lokalu,

manager lub właściciel.

Informacje dodatkowe i RODO

1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych

osoby rezerwującej do celów realizacji procesu rezerwacji.

2. Lokal zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, zmiany jego treści

oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo

ODAN Andrzej Markowski, ul. Jowisza 32, 44-100 Gliwice.

4. Dane będą wykorzystywane do przeprowadzenia procesu rezerwacji. Posiada Pani/Pan prawo

dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

mailto:blackball@blackball.gliwice.pl


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


