1. Korzystanie z sali zabaw oraz kanionu KOLORADO rozpocząć można dopiero po
uprzednim opłaceniu biletu wstępu.
2. Wszyscy korzystający z sali zabaw oraz kanionu KOLORADO mają obowiązek
zaznajomić się z niniejszym Regulaminem.
3. Wejście do sali zabaw oraz kanionu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
4. Dzieci oraz rodzice lub/i opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed
wejściem na Plac Zabaw. Dotyczy to również obuwia zamiennego typu pantofle,
itp. Wejście możliwe jest tylko w skarpetkach, również latem. Osoby
korzystające z Placu Zabaw w obuwiu mogą zostać poproszone o opuszczenie
obiektu.
5. Obuwie dzieci korzystających z Sali zabaw oraz kanionu przechowywane są przez
personel.
6. Rodzic/Opiekun ma obowiązek sprawowania nad dzieckiem bezpośredniej
opieki i odpowiada za jego bezpieczeństwo.
7. Przed rozpoczęciem korzystania z Sali zabaw oraz kanionu zaleca się wykonanie
serii ćwiczeń rozgrzewających, gdyż wspinaczka bez rozgrzewki grozi kontuzją!
8. Właściciel ani pracownicy Placu Zabaw nie zapewniają opieki oraz nadzoru nad dziećmi
przebywającymi w Sali zabaw. Pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą
pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu.
9. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy
oraz szkody na osobie powstałe na terenie Placu Zabaw, w szczególności
powstałe w wyniku:
1) korzystania z Placu Zabaw, kanionu i znajdujących się na jego terenie urządzeń
i przyrządów niezgodnie z Regulaminem, instrukcjami oraz zaleceniami
personelu;
2) niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń
pracowników;
3) pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;
4) niezapoznania dziecka w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z
Placu Zabaw, kanionu i znajdujących się na jego terenie urządzeń;

5) niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 16 niniejszego Regulaminu;
10. Właściciel oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i
dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za
szkody lub krzywdy powstałe w związku z niewłaściwym przestrzeganiem
regulaminu placu Zabaw oraz kanionu. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie
lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na terenie Placu Zabaw oraz
kanionu.
11. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu właściciel nie ponosi
odpowiedzialności.
12. W przypadku zgubienia opaski rodzic/opiekun zobowiązany będzie zapłacić
kwotę umowną w wysokości 20 zł.

13. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia. Osoby powyżej 12 roku
roku życia nie mogą korzystać z konstrukcji oraz urządzeń znajdujących się na
terenie Sali zabaw oraz kanionu.
14. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw oraz kanionu tylko pod opieką
rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
15. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i
zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Placem Zabaw oraz kanionem. Prosimy
także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić
potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się osób.
16. Na terenie Placu Zabaw oraz kanionu należy bezwzględnie stosować się do
zaleceń oraz instrukcji pracowników.
17. Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów oraz urządzeń znajdujących się
na terenie Placu Zabaw oraz kanionu, opiekun lub rodzic dziecka jest
zobowiązany zapoznać oraz poinstruować dziecko w zakresie prawidłowego i
bezpiecznego korzystania z owych obiektów oraz urządzeń.
18. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub
innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w szczególności:


popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych

uczestników przebywających na terenie Sali zabaw oraz kanionu

• wyrzucania piłeczek z basenu,
• wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw
• jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),
• wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje/ogrodzenie placu zabaw,
• korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich
przeznaczeniem,
• wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych,
które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
• wynoszenia zabawek z Placu Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren
obiektu


niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju

19. Zasady korzystania z „wieży spiderman” oraz zjeżdżalni:
- przed zejściem należy się upewnić czy poprzednia osoba zdążyła opuścić teren wieży /
zjeżdżalni
- schodzenie/zjeżdżanie odbywa się pojedynczo
- zabrania się wychodzenia na wieże oraz zjeżdżalnię „pod prąd”
- zjeżdżanie na pontonach odbywa się tylko w miejscu do tego przeznaczonym (tor
niebieski ze specjalną nawierzchnią). Zabrania się wynoszenia pontonów i korzystania z
nich w innych miejscach.
20. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania dzieci lub dorosłych
będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.

21. Na terenie Sali zabaw oraz kanionu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz
spożywania napojów alkoholowych.
22. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
23. Zabrania się wnoszenie na teren Sali zabaw oraz kanionu wózków, fotelików,
nosidełek i tego typu rzeczy.

