
Regulamin gralni "CUBE" 

 

1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i użytkowania powierzchni dla graczy w lokalu przy 

ulicy Grochowe Łąki 5, zwanym dalej "gralnią" należącym do Cube Anna Bobrowska, z 

siedzibą w Poznaniu, NIP 972 057 53 48. 

2. Z dniem 17 maja 2017r. zasady użytkowania gralni zmieniają się na opisane poniżej 

 
 

A) Opłaty 

 

Od dnia 17 maja 2017 za granie w gralni pobiera się opłaty, według taryfy opłat rozpisanej poniżej. 

Opłata zostaje wniesiona przy wejściu do sklepu u pracownika, lub poprzez okazanie karnetu 

uprawniającego do korzystania z zasobów gralni. Wniesienie opłaty upoważnia wpłacającego do 

korzystania ze stołów, terenów oraz wszelkich zasobów udostępnianych dla użytkowników gralni. 

 

Taryfa opłat: 

– dzień 10 zł 

– imienny karnet klubowy 50 zł (ważny do końca miesiąca kalendarzowego, w którym został 
zakupiony wraz z dokumentem ze zdjęciem) 

– imienny karnet klubowy w wersji ulgowej 30 zł (ważny do końca miesiąca kalendarzowego, 
w którym został zakupiony wraz z dokumentem ze zdjęciem)  

Karnety obejmują niezorganizowane rozgrywki w dniach wtorek-piątek. Rozgrywki w weekendy 

uzależnione są od programu gralni. W przypadku dużego obłożenia stołów pierwszeństwo w ich 

użytkowaniu mają osoby posiadające wykupiony karnet klubowy). 

 
 

B) Alternatywne opcje opłat 

 
 

- Zakup startera do dowolnej gry bitewnej według cennika sklepowego jest równoznaczne z 

otrzymaniem miesięcznego karnetu klubowego 

- Gracze do 18 roku życia mogą zakupić karnet klubowy w cenie 30 zł 

- Karta członkowska Akademii Gier Cube uprawnia do korzystania z gralni na zasadach 

karnetu klubowego 

- Gry pokazowe, wprowadzające w system, umówione i przeprowadzone przez pracownika 

sklepu lub animatora środowiska danej gry bitewnej są przeprowadzane nieodpłatnie 

 

 

C) Karnet klubowy 
 

Karnet klubowy jest alternatywną opcją wniesienia opłaty za korzystanie z gralni. Jego zakup 

możliwy jest tylko w gralni na Grochowych Łąkach. Dokument ten jest imienny, a wszelkie 

przywileje wynikające z jego posiadania przysługują (tylko osobie będącej posiadaczem, nie 

okazicielowi) do końca miesiąca kalendarzowego, w którym został zakupiony. Posiadanie 

imiennego karnetu klubowego uprawnia do następujących korzyści: 

 
– posiadacz karnetu klubowego może korzystać z gralni i wszystkich jej zasobów w sposób 

nieograniczony w dniach od wtorku, do piątku (w weekendy zdarzają się ograniczenia 
wynikające z programu turniejowego gralni) 

– dostęp do odpowiednio wyposażonego stoiska modelarskiego, z miejscem do sklejenia i 



przygotowania modeli do grania, oraz przeprowadzenia awaryjnych napraw modeli 

uszkodzonych w trakcie rozgrywki 

– Karnet klubowy jest traktowany jak karta zniżkowa, uprawniająca do zniżek o zakresie 10- 

25% na dowolny towar w sklepie na Grochowych Łąkach ( i tylko w tym punkcie). 

Szczegóły dotyczące zniżek na poszczególne produkty uzyska można u sprzedawcy w 
punkcie na Grochowych Łąkach. 

– Obniżone ceny na wszelkie usługi dodatkowe, które z chwilą wprowadzenia będą częścią 
oferty gralni Cube, lub zostaną wprowadzone w przyszłości 

 

 

D) Program turniejowy 

 

Gralnia, podobnie jak w latach poprzednich, służy także jako miejsce organizacji turniejów i imprez 

związanych z grami bitewnymi, karcianymi i planszowymi. Kalendarz tych imprez ustalany jest w 

porozumieniu z animatorami środowisk różnych gier w Poznaniu i znaleźć go można na stronie 

facebookowej  CUBE. Turnieje i eventy organizowane są na zasadach opisanych poniżej: 

 
– Turnieje cykliczne, odbywające się w powszednie dni tygodnia, oraz lokalnie turnieje 

weekendowe posiadają stałe wpisowe od graczy, które wynosi 10zł w przypadku gier 
karcianych oraz 15 zł w przypadku gier bitewnych. Wpisowe to rozliczane jest w formie 

odprowadzenia symbolicznej opłaty (1zł od osoby) na konto sklepu, natomiast cała zebrana 
kwota przeznaczana jest na nagrody w formie voucherów do wykorzystania w sklepie 

CUBE na Grochowych Łąkach. Wpłacenie wpisowego jest jednoznaczne z uiszczeniem 
opłaty za korzystanie z zasobów gralni i tym samym uczestnicy nie są obarczeni żadnymi 

dodatkowymi opłatami. 

– Turnieje i eventy organizowane jako osobne imprezy (także zewnętrzne, zamknięte, o 
zasięgu ogólnopolskim itp, wymagające większej powierzchni) organizowane są osobno i 

forma ich opłacenia jest ustalana indywidualnie z kierownikiem sklepu na Grochowych 
Łąkach. 

 

W przypadku niejasności lub sytuacji nieuregulowanych tym regulaminem decyzje podejmuje 

obsługa sklepu. 


