REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
(zwany dalej Regulaminem Placu Zabaw)

Rozpoczęcie korzystania z części rekreacyjnej Obiektu - strefy z Placem Zabaw - jest jednoznaczne
z zapoznaniem się z Regulaminem Placu Zabaw, jego zrozumieniem i pełną akceptacją. Regulaminy obowiązujące
w Parku Rozrywki FlySky (zwanym dalej Parkiem, FlySky, Obiektem lub Organizatorem) dostępne są w recepcji
oraz na stronie internetowej www.fly-sky.pl.

I.
INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Regulamin Placu Zabaw stanowi uzupełnienie
Regulaminu Ogólnego Parku Rozrywki FlySky.
1.2 Przed skorzystaniem z Placu Zabaw opiekun
dziecka jest zobowiązany do przygotowania
dziecka do zabawy i pouczenie o obowiązku
przestrzegania porządku oraz o niedopuszczalnych zachowaniach, do których
należą: wszelkie przepychanki i walki oraz
przeszkadzanie innym użytkownikom Placu
Zabaw,
wchodzenie
na
elementy
konstrukcyjne oraz siatki zabezpieczające.
1.3 Każde dziecko korzystające z Placu Zabaw
zobowiązane jest do założenia i używania
specjalnych skarpet z silikonową powierzchnią
antypoślizgową, które można kupić w recepcji
lub korzystać z obuwia zamiennego.
1.4 Skarpety, o których mowa w pkt. 1.3, nie
podlegają zwrotowi lub wymianie, w tym
w szczególności wymianie na inny rozmiar.
1.5 Podczas korzystania z Placu Zabaw dziecko jest
zobowiązane stosować się do poleceń, uwag,
nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez
personel Parku.
1.6 Korzystanie z Placu Zabaw jest płatne. Zasady
płatności za korzystanie z Placu Zabaw opisane
są w aktualnym cenniku.
1.7 Każdy
korzystający
z
Placu
Zabaw
zobowiązany jest do posiadania wypożyczonej
przez personel bransoletki z chipem
elektronicznym oraz noszenia jej przez cały
czas pobytu na terenie Placu Zabaw.
Bransoletka z chipem elektronicznym podlega
zwrotowi.
1.8 W przypadku zagubienia lub zniszczenia
bransoletki, o której mowa w pkt. 1.7,
Organizator pobiera opłatę dodatkową
w kwocie 20,00 zł.
1.9 Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci
w wieku do 12 lat. Wszystkie osoby powyżej
12 roku życia zobowiązane są wziąć to pod
uwagę i zachować na całym Obiekcie
szczególną ostrożność, nie powodować

1.10
1.11

1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17
1.18

1.19

zagrożeń
i
zapobiegać
zachowaniom
niebezpiecznym dla dzieci.
Rodzice i opiekunowie dzieci korzystających
z Placu Zabaw nie ponoszą opłaty za wejście.
Osoby, które nie ukończyły 12 lat, mogą
przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie
pod opieką osób pełnoletnich. Rodzice oraz
opiekunowie dzieci zobowiązani są do
pełnienia opieki nad nimi przez cały pobyt na
terenie Obiektu.
Korzystający z Placu Zabaw zobowiązani są do
zachowania czystości i porządku.
Zabrania się wynoszenia z Placu Zabaw:
zabawek, urządzeń i wszelkich elementów
konstrukcyjnych.
Na terenie Placu zabaw obowiązuje:
• zakaz
wnoszenia
jakichkolwiek
niebezpiecznych przedmiotów,
• zakaz spożywania alkoholu oraz środków
odurzających i przebywania osób po
spożyciu tego rodzaju substancji,
• zakaz żucia gumy,
• zakaz palenia tytoniu,
• zakaz wprowadzania zwierząt.
Z Placu Zabaw mogą korzystać dzieci oraz
osoby niepełnoletnie. Nie ma dolnej granicy
wiekowej.
Dla najmłodszych dzieci wydzielona została
specjalna przestrzeń, tak aby zminimalizować
ryzyko wypadków.
Organizator nie świadczy jakiejkolwiek opieki
nad dziećmi korzystającymi z Placu Zabaw.
Rodzice oraz osoby pełnoletnie w ramach
obowiązku
nadzoru
nad
dzieckiem
odpowiadają
za
wszelkie
szkody
spowodowane przez podopiecznych, którzy nie
ukończyli 18 roku życia.
Przed wejściem na Plac Zabaw należy
pozostawić w szatni ubranie wierzchnie,
obuwie oraz inne przyniesione rzeczy.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zabrania się skakania do basenu
z piłeczkami, zjeżdżania ze zjeżdżalni głową
w dół, zjeżdżania na brzuchu, skakania ze
zjeżdżalni oraz każdego innego nieprawidłowego użytkowania zjeżdżalni.
Z odkrytych zjeżdżalni można zjeżdżać
wyłącznie w pozycji siedzącej.
Na Placu Zabaw znajdują się dwie
trampoliny. Na jednej trampolinie może
znajdować się wyłącznie jedno dziecko.
Dzieci chore nie mogą korzystać z Placu
Zabaw. Obowiązuje całkowity zakaz
przyprowadzania dzieci chorych na choroby
zakaźne.
Personel
może
odmówić
wpuszczenia dziecka z widocznymi objawami
choroby lub przeziębienia na Plac Zabaw.
Personel jest uprawniony do wyproszenia
z Placu Zabaw osoby, która narusza treść
Regulaminu Placu Zabaw, bez zwrotu opłaty
za wykupiony i niewykorzystany w pełni bilet.
Za wykupiony i niewykorzystany lub częściowo
niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot
opłaty.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
We wszelkich sprawach nieuregulowanych
w Regulaminie Placu Zabaw należy zwracać
się do personelu Parku.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Placu Zabaw mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta.
Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany Regulaminu Placu Zabaw. Jego
zmiany będą udostępniane w recepcji oraz na
stronie internetowej Parku.
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