REGULAMIN SALI ZABAW BUDUMI

1. Sala zabaw BUDUMI (zwana dalej „Sala Zabaw”) jest miejscem przeznaczonym dla zabawy
dla dzieci w wieku dzieci do 12 roku życia.
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Sali Zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Sali Zabaw. W Sali z każdym
dzieckiem przebywać może jeden pełnoletni opiekun.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich mogą przebywać na terenie Sali zabaw bezpłatnie.
4. Przed wejściem na Salę Zabaw należy uiścić opłatę wstępu oraz odebrać opaskę mierzącą długość
czasu pobytu na Sali Zabaw.
5. Użytkownik kontroluje czas pobytu i akceptuje pobór dodatkowej opłaty w przypadku przekroczenia
limitu czasowego. Nie rozpatrywane są ‘”zdarzenia losowe”.
6. Zakup biletu wstępu na Salę Zabaw jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Sali Zabaw.
Jednocześnie Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem Sali Zabaw oraz akceptuje go.
7. Opiekunowie zobowiązani są do przekazania dzieciom treści Regulaminu i zasad korzystania z Sali
Zabaw.
8. Przebywające w Sali Zabaw dzieci oraz ich Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do
poleceń personelu.
9. W przypadku nie stosowania się do zaleceń lub przejawiania zachowań zagrażających innym
użytkownikom Sali Zabaw Personel może odmówić uczestnikowi korzystania z atrakcji lub skrócić jego
pobyt. W tym przypadku, nie przysługuje zwrot pieniędzy za opłacone atrakcje.
10. Wejście na Salę Zabaw możliwe jest wyłącznie w skarpetach. Dotyczy to zarówno dzieci jak i ich
opiekunów.
11. Sala zabaw BUDUMI nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione rzeczy.
12. Dzieci do ukończenia 1. roku życia mogą korzystać z Sali Zabaw bezpłatnie.
13. Na terenie Sali Zabaw zakazane jest:











wnoszenie ostrych
i niebezpiecznych przedmiotów oraz jakichkolwiek przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu innych osób
niszczenie konstrukcji, zabawek, elementów wystroju oraz wyposażenia
wchodzenie i wspinanie się na konstrukcje umieszczone w pomieszczeniu
jedzenie i picie (jedzenie oraz picie jest możliwe tylkow wyznaczonej do tego strefie kawiarni
przy stolikach)
popychania osób współkorzystających z obiektu
wynoszenia zabawek poza budynek Sali Zabaw
spożywania alkoholu lub przebywaniaosób pod jego wpływem
palenia papierosów
wprowadzania zwierząt
żucia gumy

14. W obiekcie może znajdować się jednocześnie maksymalnie 150 dzieci.
15. W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci i ich Opiekunów w Sali zabaw przebywać mogą
wyłacznie osoby zdrowe.
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16. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają Opiekunowie. W przypadku wyrządzenia
rpzez dzieci szkody są oni zobowiązani do naprawy, odkupienia uszkodzonych zabawek /
elementów wyposażenie lub poniesienia kosztów wyrządzonych strat.
17. Użytkownik lub jego Opiekun jest świadomy i akceptuje fakt, że BUDUMI nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała, powstałe na skutek
niewłaściwego korzystania z wyposażenia Sali Zabaw.
18. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek
innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Sali Zabaw należy informować bezpośrednio
Obsługę BUDUMI.
19. Apteczka znajduje się w Kawiarni BUDUMI.
20. Reklamacje powinny być zgłaszane w Kawiarni Sali Zabaw, w dniu pobytu. Zgłoszenia szkody
lubreklamacje złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane. Każdorazowo podstawą zgłoszenia
szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za pobyt na Sali Zabaw.
21. Uznajemy, iż każda osoba, która przebywająca na terenie Sali Zabaw zapoznała się z
Regulaminem i zobowiązuje się do go przestrzegać.
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