Regulamin Dmuchanego Wodnego Placu Zabaw
1. Regulamin określa zasady korzystania z Dmuchanego Wodnego Placu Zabaw Termy Bania.
2. Przed wejściem na teren DWPZ należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z DWPZ jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Dmuchany Wodny Plac Zabaw (zwany dalej: DWPZ) jest to teren należący do Parku Wodnego Bania S.A.
i jest przeznaczony do zabawy i wypoczynku Klientów Termy Bania (zwanych dalej: Użytkownikami).
4. Urządzenia znajdujące się na terenie DWPZ należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Dzieci od 3 do 13 lat (zwane dalej: Dziećmi) mogą korzystać z DWPZ wyłącznie za zgodą pełnoletnich
opiekunów oraz będąc pod stałą opieką osób dorosłych (zwanych dalej: Opiekunami).
6. Przed rozpoczęciem korzystania z DWPZ Opiekunowie winni ocenić rozwój psychofizyczny Dzieci
i dostosować do niego rodzaj urządzeń użytkowanych przez Dzieci.
7. Nie należy korzystać z wyposażenia DWPZ jeżeli jest ono zniszczone lub przypuszcza się, że może
funkcjonować nieprawidłowo, a wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Termy Bania.
8. Na terenie DWPZ zabrania się spożywania jedzenia i picia, a także wnoszenia niebezpiecznych dla
Użytkowników przedmiotów.
9. Na terenie DWPZ należy poruszać się bez obuwia.
10. Przed wejściem na teren DWPZ należy zdjąć okulary, łańcuszki oraz inne ostre i niebezpieczne przedmioty.
11. Korzystając z DWPZ należy kierować się zdrowym rozsądkiem i nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji
mogących zagrażać zdrowiu Użytkowników, np. popychać innych Użytkowników, wchodzić i zjeżdżać z innej
strony niż jest to przewidziane, zjeżdżać gdy w strefie hamowania znajdują się inni Użytkownicy.
12. Pracownik Termy Bania może odmówić wejścia lub poprosić o opuszczenie DWPZ Użytkownikom, którzy
wpływają na dyskomfort i/lub stanowią zagrożenie dla innych Użytkowników.
13. Opiekunowie winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez Dzieci
na osobach i mieniu.
14. Terma Bania nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Użytkowników nie stosujących się do zasad
Regulaminu.
Regulamin Dmuchanego Wodnego Placu Zabaw jest integralną częścią Regulaminu Parku Wodnego
Bania S.A., którego zapisy obowiązują na terenie całego obiektu – również na terenie Dmuchanego
Wodnego Placu Zabaw.

