REGULAMIN Sali Zabaw Kamyczki Patyczki

1. Dzieci przebywają na Sali Zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów (osób
pełnoletnich).
2. Przed wejściem na Salę Zabaw rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z
niniejszym regulaminem.
3. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6-go miesiąca do 10-go roku życia.
4. Aktualne godziny otwarcia, które uwzględniają przyjęcia urodzinowe (możliwość
zarezerwowania Sali Zabaw na wyłączność), dostępne są na stronie internetowej
www.kamyczkipatyczki.pl
5. Dzieci pozostawiają obuwie i okrycia wierzchnie w wyznaczonych miejscach (na Sali Zabaw
dzieci przebywają w skarpetkach, dotyczy to również rodziców).
6. Wejście na Salę Zabaw jest płatne (opłata jednorazowa – całodzienna). Opiekunowie dziecka
opłacając wstęp do Sali Zabaw, godzą się jednocześnie na zachowanie obowiązującego
regulaminu. Wstęp dla rodziców i opiekunów towarzyszącym dzieciom jest bezpłatny.
7. Za bezpieczną zabawę odpowiada opiekun dziecka, który zobowiązany jest zwrócić uwagę,
aby dziecko korzystało z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Na czas zabawy opiekunowie dzieci są zobowiązani do ściągnięcia dziecku: okularów,
zegarka, łańcuszków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bawiących się
dzieci.
9. Prosimy o nie wnoszenia na Salę Zabaw zabawek.
10. Za zniszczenia dokonane przez dzieci, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub
opiekunowie. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi.
11. Z urządzeń w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciel
Sali Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym
korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw.
12. Spożywanie posiłków i napojów możliwe jest wyłącznie w strefie kawiarnianej.
13. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów
elektronicznych) oraz spożywania napojów alkoholowych.
14. Dbając o bezpieczeństwo i zdrowie osób odwiedzających Salę Zabaw, zabrania się
przebywania na jego terenie dzieciom, rodzicom lub opiekunom, będących nosicielami
chorób zakaźnych i infekcji wirusowych.
15. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na jej terenie.

16. Personel Sali Zabaw ma obowiązek wezwania rodziców/opiekunów celem interwencji lub
całkowitego opuszczenia przez dzieci Sali Zabaw, gdy zachowanie dzieci jest niedozwolone
lub stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla dzieci lub innych korzystających osób.
Dziękujemy,
Zespół Sali Zabaw Kamyczki Patyczki

