保齡球中心
使用守則
1. 使用場地設施時，必須向工作人員出示門券或已獲批准進入有關場地的證明文件。
2. 使用者應在清楚了解自己的身體健康狀況後才進行適當的體育運動，在活動期間所
發生的一切事故，均由使用者自行負責。
3. 場館內禁止事項：
a) 禁止在場館範圍內及更衣室內吸煙。
b) 禁止攜帶寵物、玻璃樽裝飲料等物品進入場館內。
c) 禁止擅自操作場內任何機電系統。
d) 禁止在場內喧嘩，吵鬧；追逐嬉戲。
e) 不遵守使用守則之單位，體育局有權終止其使用之權行。
4. 使用者須對個人財物的安全負全責，不隨處亂放私人物品。
5. 場內任何物品如有損毀或遺失，使用者必須負責並按價賠償。
6. 若發現場內或設備有任何異常情況，應立即通知場地工作人員。
7. 使用單位若需移動場內的設備，必須先徵得場地工作人員的同意。
8. 使用者還須遵守以下場地的特別守則。
a)

在投球區時，請必須更換保齡球鞋。

b)

待球瓶完全排好後再投球。

c)

切勿投出高球。

d)

禁止在運動員區及投球區飲食。

e)

請勿穿著保齡球鞋進入洗手間。

f)

請將使用完之保齡球放回原處。

9. 場地的使用及有關事項，體育局擁有最終的決定權。

保齡球中心-壁球場
使用守則
1.

使用場地設施時，必須向工作人員出示門券或已獲批准進入有關場地的證明文件。

2.

使用者應在清楚了解自己的身體健康狀況後才進行適當的體育運動，在活動期間所
發生的一切事故，均由使用者自行負責。

3.

場館內禁止事項：
a) 禁止在場館範圍內及更衣室內吸煙。
b) 禁止攜帶寵物、玻璃樽裝飲料等物品進入場館內。
c) 禁止擅自操作場內任何機電系統。
d) 禁止在場內喧嘩，吵鬧；追逐嬉戲。
e) 不遵守使用守則之單位，體育發展局有權終止其使用之權行。

4.

使用者須對個人財物的安全負全責，不隨處亂放私人物品。

5.

場內任何物品如有損毀或遺失，使用者必須負責並按價賠償。

6.

若發現場內或設備有任何異常情況，應立即通知場地工作人員。

7.

使用單位若需移動場內的設備，必須先徵得場地工作人員的同意。

8.

使用者還須遵守以下場地的特別守則。

9.

a)

壁球場內只可使用不脫色之平底運動鞋。

b)

只容許不多於 2 名人士同時在運動區內。

c)

食品、飲料不得攜入運動場區內。

d)

進行運動的人士必須穿著適合的運動裝備。

e)

場館範圍內不准赤膊赤足。

場地的使用及有關事項，體育局擁有最終的決定權。

Bowling Centre
Rules & Regulations
1. Anyone that intends to use venue’s facilities must provide ticket or permission to staff at the
front desk.
2. Any personal injuries incurred during the practice of sports activities due to lack of physical
fitness are solely the responsibility of the patron. Patrons are advised to keep their personal
physical condition in mind before practicing any sports.
3. It is expressly forbidden to：
a) To eat, drink and smoke inside the sports installation and changing room.
b) Bring pets, glass bottles and dangerous objects inside the premises.
c) Operate the electro mechanic equipment of the premises. These may only operated by
staff on call.
d) Clamors are not allowed.
e) IDM reserve the rights to stop anyone that does not comply with this rule from using
the venue’s facilities.
4. Personal effects are of the full responsibility of the patrons of this facility and should be placed
in a safe place.
5. Patrons are responsible for any costs arising from any damages to the equipments and materials
of the sports installations. These costs should be paid to IDM.
6. Any damage or degradation to the equipment and sports installation must be reported to the
staff on duty.
7. Only with authorization from the staff on duty should any equipment be moved from its
original location.
8. Patrons also need to take into consideration the following specific rules.
a)
b)
c)
d)
e)
9

Bowler should always wear proper bowling shoes on the approach section.
Bowlers should only deliver when the pins have been placed in place.
Don’t deliver high balls.
Eating and drinking in the approach section and bowler’s area is expressly forbidden.
Please do not use bowling shoes on the washroom.

Sports Bureau reserve the rights for final decision in regards to venue’s usage and all related
matters.

Squash Court
Rules & Regulations
1. Anyone that intends to use venue’s facilities must provide ticket or permission to staff
at the front desk.
2. Any personal injuries incurred during the practice of sports activities due to lack of
physical fitness are solely the responsibility of the patron. Patrons are advised to keep
their personal physical condition in mind before practicing any sports.
3. It is expressly forbidden to：
a. To eat, drink and smoke inside the sports installation and changing room.
b. Bring pets, glass bottles and dangerous objects inside the premises.
c. Operate the electro mechanic equipment of the premises. These may only
operated by staff on call.
d. Clamors are not allowed.
e. IDM reserve the rights to stop anyone that does not comply with this rule from
using the venue’s facilities.
4. Personal effects are of the full responsibility of the patrons of this facility and should be
placed in a safe place.
5. Patrons are responsible for any costs arising from any damages to the equipments and
materials of the sports installations. These costs should be paid to IDM.
6. Any damage or degradation to the equipment and sports installation must be reported to
the staff on duty.
7. Only with authorization from the staff on duty should any equipment be moved from its
original location.
8. Patrons also need to take into consideration the following specific rules.
a.
b.
c.
d.

Footwear must be non-marking rubber-soled sports shoes.
No more than 2 users are allowed in one court.
No food or drink is allowed.
Users should be dressed in appropriate sports wear.

9. Sports Bureau reserve the rights for final decision in regards to venue’s usage and all
related matters.

Centro de Bowling
- Regulamento de Utilização 1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Todo o cidadão que pretenda utilizar a instalação deverá apresentar o bilhete de entrada ao
funcionário da Recepção.
Todos os ferimentos pessoais ocorridos durante a prática da actividade desportiva devido
à falta da aptidão física são unicamente da responsabilidade do utilizador. Aos utilizadores
é recomendado terem consciência da sua condição física pessoal antes de praticarem
alguma actividade desportiva.
É expressamente proibido:
a. Comer, beber ou fumar dentro da instalação desportiva e respectivos balneários;
b. Entrar com animais de estimação, garrafas e objectos perigosos para a instalação
desportiva;
c. Utilizar o equipamento eléctrico da instalação desportiva. Só é permitido a
operacionalidade deste equipamento pelos funcionários especializados da mesma
instalação;
d. Ruídos, vozes rudes.
e. O IDM reserva-se o direito de restabelecer a ordem em qualquer situação que esteja
omissa nestas normas de utilização afixadas.
Os objectos de utilização pessoais são da inteira responsabilidade dos utilizadores desta
instalação e devem ser colocados em lugar seguro.
Os utilizadores são responsáveis pelos custos dos equipamentos e demais materiais da
instalação desportiva a que causarem danos. Estes custos devem ser posteriormente pagos
ao IDM.
Quaisquer danos ou degradações verificados no equipamento da instalação desportiva
pelos utilizadores, devem ser imediatamente comunicados à equipa de funcionários em
serviço.
Apenas com a devida autorização da equipa de funcionários em serviço qualquer
equipamento desportivo pode ser movimentado do seu lugar inicial.
Os utilizadores terão ainda que ter em consideração as seguintes regras específicas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9.

Os jogadores deverão calçar os sapatos de bowling apropriados na secção de
aproximação.
Os jogadores deverão somente lançar a bola quando os pinos foram colocados no
seu lugar.
Não lançar as bolas de níveis altos.
Não comer ou beber na secção de aproximação e na área de jogo é expressamente
proibido.
Não utilizar os sapatos de bowling quando se desloque aos sanitários.
Voltar a colocar a bola de bowling no seu local de início.

O Instituto do Desporto reserva-se o direito da decisão final na consideração de todas as
matérias relacionadas com a utilização da instalação desportiva.

Campo de Squash
- Regulamento de Utilização 1. Todo o cidadão que pretenda utilizar a instalação deverá apresentar o bilhete de entrada ao
funcionário da Recepção.
2. Todos os ferimentos pessoais oncorridos durante a prática da actividade desportiva devido
à falta da aptidão física são unicamente da responsabilidade do utilizador. Aos utilizadores
é recomendado terem consciência da sua condição física pessoal antes de praticarem
alguma actividade desportiva.
3. É expressamente proibido:
a) Comer, beber ou fumar dentro da instalação desportiva e respectivos balneários;
b) Entrar com animais de estimação, garrafas e objectos perigosos para a instalação
desportiva;
c) Utilizar o equipamento eléctrico da instalação desportiva. Só é permitido a
operacionalidade deste equipamento pelos funcionários especializados da mesma
instalação;
d) Ruídos, vozes rudes.
e) O IDM reserva-se o direito de restabelecer a ordem em qualquer situação que esteja
omissa nestas normas de utilização afixadas.
4. Os objectos de utilização pessoais são da inteira responsabilidade dos utilizadores desta
instalação e devem ser colocados em lugar seguro.
5. Os utilizadores são responsáveis pelos custos dos equipamentos e demais materiais da
instalação desportiva a que causarem danos. Estes custos devem ser posteriormente pagos
ao IDM.
6. Quaisquer danos ou degradações verificados no equipamento da instalação desportiva pelos
utilizadores, devem ser imediatamente comunicados à equipa de funcionários em serviço.
7. Apenas com a devida autorização da equipa de funcionários em serviço qualquer
equipamento desportivo pode ser movimentado do seu lugar inicial.
8. Os utilizadores terão ainda que ter em consideração as seguintes regras específicas:
a) O calçado deve ser de borracha não aderente e próprio para a prática desportiva
b) Não é permitido a permanência de mais de dois jogadores em cada campo.
c) Nenhuma alimento ou bebida podem ser consumidos no campo de squash.
d) Os utilizadores devem usar vestuário apropriado para a prática desportiva.
e) Não é permitido entrar no campo descalço.
9. O Instituto do Desporto reserva-se o direito da decisão final na consideração de todas as
matérias relacionadas com a utilização da instalação desportiva.

