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Правила за резервации в Powwow club

Клубните членове имат право да ползват всички помещения и услуги включени в избрания от
тях клубен абонамент, ако се съобразяват със следните правила за приемливо използване.

1. Предварителна резервация е достъпна само за членове на Powwow club.
2. Резервациите се извръшват, чрез личния клубен профил на www.powwow.bg, в раздел „Резервации“.
3. Резервации се предоставят за следните пространства:

3.1 Cybar – бар, Cybar – тераса и Party library room
а)  Запазването  на  маса  се  извършва,  като  се  избира  точната  дата,  час,  маса  и  брой  на

посетители.
б) Възможно е запазването на места за правостоящи за определени събития.
в) В случаите, когато клубен член води приятел е необходимо да ни уведоми за това, чрез

записването на имената му в съответната резервация. Отговорността за Защита на личните данни се
поема  от  клубния  член,  а  Powwow  club  продължава  да  спазва  Политиката  за  лични  данни  за
предоставената информация.

г)  При  посещение  на  място,  клубният  член  е  длъжен  да  потвърди  своята  резервация  на
терминала за чекиране поставен във входната зона на бара. 

д) В случай на невъзможност да изпълни вече направената си резервация клубният член е
длъжен  да  я  отмени  възможно  най-скоро,  за  да  даде  възможност  на  други  да  се  възползват  от
свободните места.

е) При неявяване и липса на потвърждение на място резервацията се премахва сама след часа
на  нейното  започване  и  местата  се  освобождават.  При  системно  неизпълнение  на  предварително
направени резервации клубният член може да получи отказ на достъп до услугите на клуба.

ж) Един клубен член може да направи резервация за маса и да включи останалите посетители
на същата маса, като напише техните имена или username при създаването на резервацията.

з)  Ако  след  направена резервация на  масата  има още свободни  места  не е  възможно  друг
клубен член да ги заеме без да бъде добавен от титуляра на резервацията.

3.2 Gaming station 
а) Запазване на място се извършва, като се избира точната дата, час и комютърна станция.
б) Максималното допустимо време за използване на комютърните станции е 2 часа на ден.
в)  В  случай,  че  не  може  да  присъства  клубният  член  задължително  трябва  да  отмени

направената резервация възможно най-скоро.
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3.3 Backstage Gaming Room
а) Запазване на залата се извършва, като се избира точната дата, час и брой посетители.
б) Максималното допустимо време за използване на залата е 2 часа на ден.
в) В залата могат да присъстват едновременно до 5 човека, но резервацията се прави от един

човек за семейство/компания и дори при наличие на свободни места никой друг клубен член не може
да ги запази за времето, за което вече има резервация.

г)  В  случай,  че  не  може  да  присъства  клубният  член  задължително  трябва  да  отмени
направената резервация възможно най-скоро.

3.4 Kraftmagnet
a) Запазване на място за фитнес тренировка се извършва, като се избира точната дата и час.
б) Запазването на място за групова тренировка се извършва чрез присъединяване в събитието

на календар-събития.
в) Максималният брой трениращи едновременно е 10 човека.
г)  Ползването на спортния център, в рамките на месечния абонамент,  за индивидуални или

групови  тренировки,  остава  неограничено  при  предварително  направена  резервация  и  наличие  на
свободен капацитет.

д)  В случай на невъзможност да изпълни вече направената си резервация клубният член е
длъжен  да  я  отмени  възможно  най-скоро,  за  да  даде  възможност  на  други  да  се  възползват  от
свободните места.

е) При неявяване резервацията се премахва сама след часа на нейното започване и местата се
освобождават.  При системно неизпълнение на предварително направени резервации клубният  член
може да получи отказ на достъп до услугите на клуба.

4. Powwow club  запазва правото си да отказва направена резервация, като предварително уведоми
клиента за причината за това. 

С прочитането на този документ и разписването на клубното ви членство, се съгласявате, че сте
разбрали и приели изброените правила и задължения. 
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