Regulamin korzystania z Sali zabaw „Kraina Smoków”
w aparthotelu Norweska Dolina
Niniejszy Regulamin powstał dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dzieci w trakcie
korzystania z atrakcji znajdujących się w Sali zabaw „Kraina Smoków”.
1. Rozpoczęcie korzystania z Sali zabaw jest jednoznaczne z akceptacją zapisów
niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości uprawnionych do
korzystania z Sali zabaw.
2. Korzystanie z Sali zabaw jest bezpłatne dla Gości zameldowanych w aparthotelu.
3. Sala zabaw wraz ze znajdującymi się w niej urządzeniami i udogodnieniami
przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat do 11 lat.
4. Przebywanie i korzystanie z Sali zabaw przez dzieci, odbywa się każdorazowo pod
ścisłą, stałą opieką i na odpowiedzialność co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna.
Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
5. Dzieci oraz opiekunowie wchodzą na Salę zabaw w skarpetkach, co podyktowane jest
utrzymaniem czystości na jej terenie, oraz w ubraniu umożliwiającym dziecku
swobodną zabawę.
6. Korzystający z atrakcji Sali zabaw zobowiązani są ściągnąć i odłożyć w bezpieczne
miejsce okulary, łańcuszki, zegarki, biżuterię, zegarki i inne ostre przedmioty, które
mogą stanowić zagrożenie podczas zabawy dla samego dziecka oraz innych osób.
Opiekunowie opróżniają kieszonki ubrania dziecka.
7. Ze wszystkich urządzeń i atrakcji znajdujących się na terenie Sali zabaw należy
korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one w
szczególności poniższych zasad, a ich egzekwowanie wymagane jest od opiekuna
dziecka:








nie należy popychać innych dzieci
nie należy wynosić zabawek oraz innego wyposażenia z Sali zabaw
nie należy żuć gumy, jeść cukierków itp. podczas zabawy
zabrania się zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni, wchodzenia na
zjeżdżalnie od strony pochylnej oraz poruszania się po nich w kierunku
przeciwnym niż kierunek zjeżdżania
zabrania się niszczenia zabawek, konstrukcji oraz dekoracji znajdujących się w
Sali zabaw
zabrania się wspinania po zewnętrznych ścianach, siatkach konstrukcji
zabawowej
zabrania się wchodzenia na krzesełka i stoliki

9. Wszelkie wypadki, urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali
zabaw, należy natychmiast zgłosić w recepcji aparthotelu. Zdarzenia niezgłoszone w
ten sposób są uznawane za niepowstałe na terenie Sali zabaw.
10. Do Sali zabaw nie należy wnosić własnego jedzenia i napojów.
11. Zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy.
12. Na terenie Sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz: palenia papierosów, e-papierosów,
spożywania alkoholu, wprowadzania zwierząt.

13. W trosce o zdrowie wszystkich użytkowników Sali zabaw, osoby z ewidentnymi
objawami przeziębienia lub innej choroby, nie będą wpuszczane na teren Sali zabaw
lub zostaną poproszone o jej opuszczenie.
14. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na
osobach i mieniu przez swoje dzieci.
15. Wszystkie osoby przebywające w Sali zabaw, zobowiązane są stosować się do poleceń
personelu. Personel może odmówić przyjęcia dziecka lub poprosić o opuszczenie przez
nie Sali zabaw, jeśli swoim zachowaniem lub ubiorem zagraża innym osobom
korzystającym z Sali zabaw.
16. Za rzeczy zgubione lub pozostawione w Sali zabaw aparthotel nie ponosi
odpowiedzialności.
17. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieprzestrzegających
niniejszego Regulaminu i zasad prawidłowego korzystania z Sali zabaw.
18. Sala zabaw „Kraina Smoków” jest monitorowana w sposób ciągły w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia osób z niej korzystających oraz pracowników.
Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których monitoring
naruszałby dane osobowe oraz dobra osobiste osób korzystających z Sali zabaw.

