
Załącznik nr 1 do Regulaminu kręgielni SkyBowling we Wrocławiu 

 

UMOWA REZERWACYJNA 

TORÓW BOWLINGOWYCH W KRĘGIELNI SKY BOWLING WE WROCŁAWIU 

DLA KLIENTOW INSTYTUCJONALNYCH I KORPORACYJNYCH 

 

 

 

zawarta dnia……………………………………..,  

pomiędzy:  

"SKY BOWLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95,  (53-332 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,   VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333860, REGON: 021033109, NIP: 8992675655,  

zwaną dalej „Kręgielnią”  

 

a  

………………………………………………………………………………………………………….. 
      (nazwa podmiotu)  

 

NIP: ………………………………………………..    KRS: …………………………………………. 

 

działająca przez osobę uprawnioną do reprezentacji: 

 

IMIĘ: ..................................................... NAZWISKO:……………………………………………....... 

 

EMAIL: ………………………………………………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU:……………………………………  

PESEL LUB NR DOWODU OSOBISTEGO: ………………………………….. 

zwana dalej „Klientem” 
 

      § 1 Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rezerwacja torów bowlingowych w kręgielni znajdującej się w budynku „Sky 

Tower” przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu.  

2. Wstępnej rezerwacji torów można dokonywać osobiście w recepcji Sky Bowling, telefonicznie pod numerem: 

71 712 82 22 lub za pośrednictwem strony www.skybowling.pl/kalkulator.  

3. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji i ustaleniu dostępności torów we wskazanej dacie Klient otrzymuje niniejszą 

umowę. 

4. Niniejszym Klient dokonuje rezerwacji:  

 

DATA REZERWACJI LICZBA OSÓB ILOŚĆ TORÓW LICZBA GODZIN 
TYP TORÓW 

Standard / VIP 

Data: 

 

 

Godzina rozpoczęcia:  

    

 

     § 2 Warunki rezerwacji  

1. Podstawę dokonanej rezerwacji stanowi niniejsza Umowa podpisana i odesłana na adres 

piotr.maciejewski@skybowling.pl w terminie 2 dni od daty jej otrzymania.  

2. W razie zaniechania odesłania podpisanej umowy we wskazanym terminie rezerwacje uznaje się za anulowaną.  

3. Klient może odwołać dokonaną rezerwację na warunkach i w terminach określonych w § 4 niniejszej umowy.  

4. W przypadku skutecznej rezerwacji torów bowlingowych Klient zobowiązuje się stawić się co najmniej na 10 min 

przed rozpoczęciem gry w recepcji Sky Bowling. Kręgielnia jest uprawniona do wynajęcia torów bowlingowych 

innej osobie, jeśli Klient który dokonał rezerwacji nie stawi się w recepcji Sky Bowling na 10 minut przed 

zarezerwowaną godziną lub nie powiadomi Kręgielni o możliwym spóźnieniu. 

5. W razie powiadomienia Kręgielni o spóźnieniu i utrzymania rezerwacji torów opłata naliczana jest od godziny 

rezerwacji, nie zaś od momentu faktycznego rozpoczęcia gry. 

http://www.skybowling.pl/kalkulator
mailto:piotr.maciejewski@skybowling.pl


6. Kręgielnia zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona 

jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Kręgielnia 

nie ponosi odpowiedzialności. w tym w szczególności konieczności wykonania prac konserwacyjnych i 

porządkowych. 

 

      § 3 Opłaty  

1. Opłaty za korzystanie z torów bowlingowych ustala się za każdą rozpoczętą godzinę, za każdy tor, według stawek 

i cennika obowiązującego w dacie rezerwacji, znajdującego się w recepcji Sky Bowling oraz na stronie 

http://skybowling.pl/ceny 

2. Klient oświadcza, iż zapoznał się cennikiem obowiązującym w Kręgielni i go akceptuje.  

3. Klient zobowiązuję się do zapłaty za wynajem torów bowlingowych oraz ewentualne usługi gastronomiczne 

niezwłocznie po zakończeniu gry bezpośrednio w recepcji Skybowling.  

 

§ 4 Odwołanie lub skrócenie rezerwacji 

1. Klient uprawniony jest do odwołania lub skrócenia dokonanej rezerwacji: 

a) w terminie dłuższym niż 8 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – bezpłatnie 

b) w terminie krótszym niż 8 dni ale nie dłuższym niż 4 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – Klient 

zobowiązuje się do zapłaty 50 % kwoty opłaty,  jak za korzystanie z torów bowlingowych, zgodnie z § 3,  

c) w terminie krótszym niż 4 dni przed terminem rezerwacji wskazanym w § 1 – Klient zobowiązuje się do zapłaty 

100% kwoty opłaty, jak za korzystanie z torów bowlingowych, zgodnie z § 3,   

2. Informacje o odwołaniu lub skróceniu rezerwacji przesyła się wyłącznie drogą elektroniczną na adres 

piotr.maciejewski@skybowling.com. Informacje przesłane w innej formie lub po upływie terminów wskazanych 

w ust. 1 uznaje się za bezskuteczne, co powoduje obowiązek zapłaty w wysokości określonej powyżej.  

3. W przypadku braku skutecznego odwołania lub skrócenia rezerwacji czy też niestawienia się w terminie 

rezerwacji, Klient zobowiązuje się do zapłaty 100%  kwoty opłaty, jak za korzystanie z torów bowlingowych, 

zgodnie z § 3,   

4. Zapłata nastąpi w terminie 7-dni od daty zadeklarowanej w § 1 niniejszej umowy.  

5. Kręgielnia zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania kolejnych rezerwacji jeżeli Klient zalega z płatnościami 

za poprzednie rezerwacje.  

 

§ 5 Postanowienia dodatkowe  

1. Dokonując niniejszej rezerwacji Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Kręgielni Sky Bowling 

znajdującego się w recepcji Sky Bowling oraz na stronie http://skybowling.pl/kontakt#regulaminy  

2.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informuję, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "SKY BOWLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 

95,  (53-332 Wrocław),  dalej Spółką, 

b) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: iod@skybowling.pl  

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania lub zawarcia umowy korzystania z torów 

bowlingowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, 

d) Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla 

realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa recepcji Sky Bowling, obsługa księgowa, 

obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności także inni pracownicy i współpracownicy 

Administratora. 

e) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,  

g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, powyższe żądania należy zgłosić 

Administratorowi na adres: iod@skybowling.pl 

h) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO,  

i) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,  

j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie realizacji niniejszej umowy strony oddają pod Sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Kręgielni.  

 

 

…......................................................     ………………………………….. 

(Podpis, data i pieczęć osoby upoważnionej                ( Skybowling sp. z o.o. sp. k.)  

    oraz podmiotu w imieniu którego działa) 
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