REGULAMIN SALI ZABAW BZIK
1. ZASADY OGÓLNE


Przed wejściem na sale zabaw rodzic/opiekun jest zobowiązany do
zapoznania się z regulaminem oraz do wyjaśnienia regulaminu dziecku.
Regulamin jest wywieszony w sali zabaw oraz zamieszczony na stronie
internetowej.



Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 – 12 lat, do
150cm wzrostu.



Na konstrukcji równocześnie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.



Na salę zabaw zabrania się wprowadzania zwierząt.



W sali zabaw zabrania się palenia i picia alkoholu.

2. OPIEKA


Dzieci w wieku od 0 do 3 lat powinny być pod ścisłą kontrolą
rodziców/opiekunów.



Dzieci poniżej 10 lat znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów.



Nie ma możliwości pozostawienia dzieci w sali zabaw bez opieki.

3. OPŁATY


Wejście na teren Sali zabaw jest odpłatne. Szczegóły znajdują się w
cenniku.



Potwierdzeniem przebywania na sali zabaw dziecka jest bilet. Należy
zachować go do końca wizyty w celu rozliczenia się.

4. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZILANOŚĆ


Sala zabaw BZIK jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo
urządzeń.



Sala

zabaw

zostaje

udostępniona

do

zabawy,

dlatego

to

rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.


Na salę nie powinny przychodzić dzieci chore, z infekcjami wirusowymi lub
bakteryjnymi.



Rodzice/opiekunowie w celu zachowania czystości po wejściu powinni
założyć ochraniacze na obuwie, bądź pozostać w skarpetkach.
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Do małpiego gaju można wchodzić tylko i wyłącznie w skarpetkach,
dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych.



Dzieci nie mogą przebywać w małpim gaju w łańcuszkach, kolczykach,
spinkach oraz innych ozdobach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.
Bardzo prosimy o ich zdjęcie przed wejściem na salę.



Na salę zabaw nie można wnosić drobnych zabawek, ze względu na
możliwość zadławienia przez mniejsze dzieci.



Jedzenie należy spożywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych – przy
stolikach. Na sali, w części zabawowej zabrania się wnosić i spożywać
jedzenia oraz napoi.



Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie sali zabaw należy
korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.



Wszystkie urazy fizyczne dzieci powinny być zgłaszane do obsługi recepcji.



Prawni

opiekunowie

ponoszą

odpowiedzialność

prawną

za

szkody

wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach gdy ich
powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez salę zabaw
BZIK należytej staranności.


Za

rzeczy

pozostawione

w

sali

zabaw,

sala

BZIK

nie

ponosi

odpowiedzialności w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można
było zapobiec, pomimo zachowania przez Salę Zabaw BZIK należytej
staranności.
5. ZASADY DOTYCZĄCE ZABAWY


Na sali zabaw zabrania się popychania i bicia innych dzieci.



Nie powinno się wynosić, wyrzucać piłeczek z basenu.



Zabrania

się

wchodzenia

na

siatkę

zabezpieczającą,

gdyż

grozi

to

upadkowi.


Z trampoliny może jednocześnie korzystać tylko jedno dziecko.



Na

zjeżdżalniach

zabrania

się:

zjeżdżania

głową

w

dół,

wchodzenia na zjeżdżalnie w kierunku przeciwnym niż do zjazdu.


Nie powinno się wnosić dużych piłek na zjeżdżalnię.

skakania,

