Bowlingpas
Tilbud til licensbowlere.
Bowlingpas med ubegrænset brug af Næstved Bowlingcenters baner for en fast pris på kr. 1.800,- årligt.
Det nye tiltag skal alene tilskrives vores klubbowlere, som er kommet med idéen til at få dygtiggjort
klubbowlerne ved mulighed for en masse træning på fordelagtige vilkår, og vil allerede være fordelagtigt for
dig, der ønsker at supplere din klubtræning med

2 træningstimer om måneden – eller mere… 
Herefter bliver bowlingpasset bare mere fordelagtigt, jo mere du ønsker at bowle.
Vi håber på denne måde, at vi kan være med til at støtte op om klubbernes bestræbelser på at få styrket
niveauet for deres spillere, og at rigtig mange af jer vil tage godt imod det nye initiativ.
Vilkår for benyttelse af bowlingpasset:
Bowlingpasset er personligt, og kan ikke overdrages.
For, at bowling kan ske uden betaling, skal alle banens bowlere have gyldigt bowlingpas. Hver
spiller, der skal bowle skal henvende sig i kassen inden bowlingstart for dokumentation heraf.
En spiller med gyldigt bowlingpas kan desuden invitere bowlere uden pas med til bowlingen, idet
der så betales reduceret baneleje svarende til kr. 75,- pr. banetime + skoleje.
Passet kan ikke benyttes lukkedage mandage og tirsdage samt fredag og lørdag efter kl. 20.00
Det forudsættes, at der er ledige baner for bowlingpassets benyttelse.
Du må gerne forudbestille, men skal altid vige for andre gæster, der ønsker at leje baner til
normalpris. Hallen vil så selvfølge forsøge at kontakte dig, hvis det er muligt.
Ordningen er et gunstigt supplement til den almindelige ugentlige træning men ikke en erstatning
herfor, og ophører derfor, hvis den anvendes til en omlægning af den almindelige træning.
Bowlingpassets gyldighed er et år ad gangen, og passet udleveres mod samtidig betaling for det
pågældende år, ligesom passet skal være registreret i hallens system for at være gældende.
Generelt vil refusion ikke finde sted, hverken ifm. evt. reducerede åbningstider/sommerlukket i
bowlingcenteret, pasindehavers manglende benyttelse, udlejning til anden side etc.
Bowlingpasset kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.
Bowlingpasset kan ikke benyttes, som betaling i forhold til stævner eller lignede.
Vi vil som altid bestræbe os på, at tilbyde gode baner til bowlerne, men der kan ikke stilles krav om,
at banerne altid skal være nyolierede.

Bowling passet kan købes i centeret. For nærmere info ring tlf.55778830.

