MINIGOLF PLAY CITY
REGULAMIN i ZASADY GRY
ZASADY GRY
1. Celem gry jest ulokowanie piłeczki w dołku za pomocą najmniejszej liczby uderzeń kijem, na

każdym z 18 torów. Po zakończeniu gry podlicza się punkty z każdego toru. Zwycięża gracz,
który zgromadził ich najmniej.
2. Tory pokonywane są w kolejności.
3. Przy torze może przebywać tylko jeden gracz, który rozpoczyna grę uderzeniem z początku toru.

Każde uderzenie liczy się jako punkt. Jeżeli po 6 uderzeniach nie trafimy do dołka, kończymy
grę na tym torze i zapisujemy 7 punktów.
4. Piłkę można zagrywać jedynie z pozycji nieruchomej. Dotknięcie jej w ruchu traktowane jest

jako dodatkowe uderzenie. Zabronione jest popychanie lub toczenie piłki kijem.
5. Każde następne uderzenie gracz wykonuje w miejscu zatrzymania się piłki.
6. Jeżeli piłka dotyka do boku toru lub przeszkody, gracz powinien ją odsunąć na odległość

długości główki kija.
7. Jeżeli piłeczka wypadnie z toru lub znajdzie się pod przeszkodą, co uniemożliwia graczowi

uderzenie kijem, kolejne uderzenie wykonuje się ze startu zaliczając dotychczasową liczbę
uderzeń.
8. Zanim wykonasz uderzenie upewnij się, że nikt nie stoi blisko Ciebie.

Obowiązuje bezwzględna kultura w stosunku do innych graczy i żelazna zasada
nieprzeszkadzania innym podczas gry.
9. Rekordy Minigolfa Play City prezentujemy na tablicy rekordów.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Pole minigolfa przystosowane jest do gry dla jednocześnie 12 osób lub 24 osób, w
przypadku jeżeli gra toczy się parami.

2. Na torach mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w grze, a także ich dorośli
opiekunowie.

3. W przypadku zauważenia przez graczy lub ich opiekunów usterek na torze należy
natychmiast przerwać grę i niezwłocznie zgłosić wykryte usterki obsłudze pola.

4. Osoby przebywające w obrębie torów są bezwzględnie zobowiązane do stosowania się do
wszelkich poleceń i wskazówek udzielanych przez obsługę pola.

5. Zabronione jest na torach:
- wymachiwanie kijem golfowym, rzucanie nim lub rzucanie piłką;
- spożywanie posiłków i picie napojów;
- niszczenie sprzętu, wchodzenie na konstrukcję toru;
- bieganie, hałaśliwe bądź wulgarne zachowanie.

- ze względów bezpieczeństwa, kij trzymany winien być zawsze główką do dołu;

6. W przypadku wyrządzenia przez małoletnich graczy szkód w mieniu Minigolfa Play City
lub wyrządzenia przez nich szkód innym osobom przebywającym na polu minigolfa,
odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosi rodzic lub opiekun małoletniego.

7. Właściciel ani Zarządca Minigolfa Play City nie ponosi odpowiedzialności za szkody
doznane przez osoby bezprawnie przebywające na polu oraz za szkody wyrządzone
graczom lub ich opiekunom na skutek działań tych osób.

8. Zakupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych Zasad i Regulaminu.
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Życzymy udanej zabawy!
Park Rozrywki Play City

