
 

WYCIĄG Z REGULAMINU  
BUMPER CARS 

 
1. Pojazdy przeznaczone są dla dzieci i dorosłych do maks. 80kg 
2. Korzystanie z pojazdów jest odpłatne. 
3. Dziecko do lat 14 może korzystać z pojazdu tylko pod nadzorem opiekuna. Opiekun 

ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko przez cały okres korzystania przez 
dziecko z pojazdu 

4. Uruchomienie urządzenia wymaga wrzucenia do automatu monety o nominale 5 zł. 
5. Czas użytkowania oznaczony jest na urządzeniu. 
6. Przed wrzuceniem monety do automatu należy zająć miejsce w urządzeniu i zapiąć 

pas o ile taki został zainstalowany. 
7. Zabrania się:  

a. wsiadania przez więcej niż jedną osobę na pojazd przeznaczony wyłącznie 
dla jednej osoby, 

b. chodzenia po torze przeznaczonym do poruszania się pojazdów, 
c. korzystania z urządzenia bez uiszczenia opłaty. 

8. Po zakończeniu jazdy należy bezpiecznie opuścić tor i odholować urządzenie na 
miejsce oznaczone symbolem P. 

9. Tor nie wymaga bezpośredniego nadzoru personelu. 
10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w kasie Ogrodu Zabaw. 
11. Pełna treść regulaminu dostępna jest w kasie Ogrodu Zabaw. 
 

 
WYCIĄG Z REGULAMINU  

GO-CARTS 
 

1. Pojazdy przeznaczone są dla dzieci i dorosłych do maks. 80kg 
2. Korzystanie z pojazdów jest odpłatne. 
3. Dziecko do lat 14 może korzystać z pojazdu tylko pod nadzorem opiekuna. Opiekun 

ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko przez cały okres korzystania przez 
dziecko z pojazdu 

4. Uruchomienie urządzenia wymaga wrzucenia do automatu monety o nominale 5 zł. 
5. Czas użytkowania oznaczony jest na urządzeniu. 



6. Przed wrzuceniem monety do automatu należy zająć miejsce w urządzeniu i zapiąć 
pas o ile taki został zainstalowany. 

7. Zabrania się: 
a. zajeżdżania drogi innym użytkownikom ruchu, zderzania się, wjeżdżania w 

bandy zabezpieczające, 
b. wsiadania przez więcej niż jedną osobę na pojazd przeznaczony wyłącznie 

dla jednej osoby, 
c. chodzenia po torze przeznaczonym do poruszania się pojazdów, 
d. korzystania z urządzenia bez uiszczenia opłaty. 

8. Po zakończeniu jazdy należy bezpiecznie opuścić tor i odholować urządzenie na 
miejsce oznaczone symbolem P. 

9. Tor nie wymaga bezpośredniego nadzoru personelu. 
10. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w kasie Ogrodu Zabaw. 
11. Pełna treść regulaminu dostępna jest w kasie Ogrodu Zabaw. 

 

 


