Regulamin "Placu Zabaw"
Kompleksu Turystycznego BRZEZÓVKA

1. Niniejszy Regulamin "Placu Zabaw" Kompleksu Turystycznego BRZEZÓVKA (dalej jako "Regulamin
Placu Zabaw") jest regulaminem uzupełniającym względem Regulaminu Kompleksu Turystycznego
BRZEZÓVKA (Regulamin KOMPLEKSU) i określa zasady i tryb korzystania z Placu Zabaw na terenie
KOMPLEKSU. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z Placu Zabaw (zwane dalej "Użytkownikami"), są
zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem Placu Zabaw. Wejście na teren Placu Zabaw jest
jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu Placu Zabaw, akceptacją jego postanowień i
zobowiązaniem do ich przestrzegania.
2. Plac Zabaw jest udostępniany w godzinach otwarcia KOMPLEKSU. Obejmuje szereg atrakcji w
tym:
- ślizgi dla najmłodszych,
- mini golf,
- łódeczki,
- dmuchane zjeżdżalnie,
- dmuchany plac zabaw,
- eurobungee,
– automaty wrzutowe: na kulki, bujaki, cymbergaje, boxer,
– park trampolin
– gokardy
– ciuchcie
i inne, dalej jako "Atrakcje"
3. Każda osoba zamierzająca skorzystać z Atrakcji Placu Zabaw ma obowiązek uprzedniego zapoznania
się z umiejscowioną przy niej instrukcją. Powyższe stosuje się odpowiednio do opiekunów prawnych
odpowiedzialnych za swoich podopiecznych. Niektóre atrakcje dostępne na Placu Zabaw posiadają
odgórnie ustalone parametry dla osób korzystających z nich (np. ograniczenia wagowe, wiekowe) w
związku z czym zakazane jest korzystanie z urządzeń – które posiadają takie obostrzenia – przez osoby,
których warunki fizyczne (m.in. wzrost, waga) uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją
korzystanie z urządzenia.
4. Wszystkie urządzenia udostępnione Użytkownikom posiadają wymagane atesty i są wykonane
zgodnie z wszelkimi wymogami i zasadami dla tego typu obiektów, a także zapewniają bezpieczeństwo
pod warunkiem stosowania się Użytkowników do ustalonych zasad oraz instrukcji i zaleceń
pracowników KOMPLEKSU.
5. Na Atrakcje mogą wchodzić wyłącznie Użytkownicy w ubraniach pozbawionych ostrych elementów
(zamków błyskawicznych, ćwieków itp.), bez telefonów komórkowych, kluczy, spinek do włosów,
zegarków, biżuterii i jakichkolwiek innych ostrych bądź luźnych elementów, mogących stwarzać
niebezpieczeństwo wystąpienia urazu, zranienia, kontuzji lub zniszczenia sprzętu wchodzącego w skład
Placu Zabaw. Osoby korzystające z atrakcji dmuchanych muszą mieć zdjęte buty i mieć założone
skarpetki. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony
indywidualnej oraz szczególnej ostrożności.

6. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności w strefie Atrakcji, w szczególności wchodzenia
na trampoliny lub dmuchane zjeżdżalnie z jakimikolwiek przedmiotami w ustach (w
szczególności z gumą do żucia, cukierkiem, lizakiem, napojem).
7. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, maty zabezpieczające i inne
elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez Użytkowników, w tym wspinania
się na siatkę zabezpieczającą.
8. Na Atrakcje należy wchodzić od strony do tego przeznaczonej, niedozwolone jest wspinanie się po
ich ścianach bocznych oraz przebywanie w pobliżu urządzeń je napędzających.
9. Każdy użytkownik Atrakcji korzysta z nich przy uwzględnieniu swojego stanu zdrowia i możliwości
fizycznych. Kobiety w ciąży i osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia, które w przypadku
wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu, nie mogą korzystać z Atrakcji Placu Zabaw.
10. Użytkownik który naruszy niniejszy Regulamin lub nie będzie stosował się do poleceń personelu
KOMPLEKSU, może zostać wyproszony przez pracowników KOMPLEKSU bez zwrotu kosztów i
odszkodowań z tego tytułu.
11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Placu Zabaw mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu KOMPLEKSU.

