REGULAMIN SALI ZABAW
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Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat
Koszt zabawy określony jest w cenniku

dzieci do 1 lat wchodzą bezpłatnie i bawią się tylko w BABY PLAY
Opiekunowie sami pilnują godziny zakończenia zabawy, a za przekroczenie wykupionego
czasu pobierana będzie opłata zgodna z cennikiem

5. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu sali zabaw tylko pod opieką dorosłego opiekuna
6. Samodzielnie można pozostawić dziecko jedynie na własną odpowiedzialność !
7. Rodzice i dzieci zostawiają odzież wierzchnią i buty w szatni

Na sali zabaw względów higienicznych nie wolno
przebywać na boso !
9.Dzieci i opiekunowie muszą mieć na stopach
obowiązkowo skarpetki- BEZ SKARPETEK NIE WPUSZCZAMY
8.

10. Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć na sobie: okularów, zegarków, łańcuszków,
spinek lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów
11. Opiekun pilnuje własne dzieci podczas zabawy, aby nie wspinały się po siatce na
konstrukcję i” nie wieszały” się na akcesoriach dekoracji konstrukcji sali zabaw tj.
wałki, lizaki, koła itd. – grozi to wypadkiem
12. Opiekunowie pilnują dzieci skaczące na trampolinie, na której może skakać nie
więcej niżeli dwoje dzieci / obsługa Sali tylko pomaga w pilnowaniu dzieci, które skaczą
na trampolinie /
13. Za bilet zakupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy
14. Nie wolno wnosić napojów/ słodyczy zakupionych poza salą zabaw
15. Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem sali
16. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one
podstawowych zasad :
- NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
- NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
- NIE WOLNO WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW
- ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA, ŻUCIA GUMY ORAZ PICIA
PODCZAS ZABAWY I W STREFIE ZABAW
- NA TRAMPOLINIE MOŻE SKAKAĆ TYLKO DWOJE DZIECI
- ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE SALI ZABAW,
„WIESZANIA” SIĘ NA OZDOBY TPU: , KOŁA, LIZAKI itp. – GROZI TO WYPADKIEM
17. Właściciel oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób
i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
18. Za rzeczy pozostawione w szatni i na sali zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności.
19. Obsługa sali zabaw zastrzega sobie prawo do wyproszenia osób które nie
przestrzegają regulaminu sali zabaw „Tęczowa Planeta”

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY !

