REGULAMIN SALI ZABAW
Regulamin powstał dla wspólnego bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nim i jego
przestrzeganie w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznej zabawy. Regulamin obowiązuje na
terenie Sali zabaw „SOLNE MIASTO” Sp. z o.o..
1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 10 lat.
2. Korzystanie z Sali zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności określa cennik. Nie zwracamy
pieniędzy za paragon/bilet opłacony i niewykorzystany.
3. Dzieci mogą przebywać na terenie Sali zabaw tylko pod opieką rodziców lub dorosłego
opiekuna. Pozostawienie dziecka w wieku od 3 lat bez opieki możliwe jest jedynie po
uprzednim ustaleniu tego z obsługą placówki na odpowiedzialność rodziców lub dorosłego
opiekuna.
4. Pozostawienie dziecka w wieku od lat 3 pod opieką pracownika sali zabaw zobowiązuje
rodzica do podania numeru kontaktowego do siebie oraz przebywanie w tym czasie na
terenie obiektu Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego „SOLNE MIASTO” przy ul.
Tadeusza Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka.
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw ponoszą
rodzice/opiekunowie.
6. Odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane przez dzieci na osobach i mieniu ponoszą
rodzice/opiekunowie.
7. Właściciel oraz personel Sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy
powstałe w związku z korzystaniem z Sali zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po
wizycie lub zabawie nie zostaną uznane za powstałe na Sali zabaw.
8. Potwierdzeniem prawa do przebywania dziecka na Sali zabaw jest paragon/bilet.
9. W przypadku konieczności wejścia na Salę zabaw, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do
założenia ochraniaczy na obuwie albo zdjęcia obuwia. Podyktowane jest to obowiązkiem
utrzymania czystości na terenie lokalu.
10. Dzieci na salę zabaw wchodzą tylko w skarpetkach lub pantoflach, również latem. Ze
względów higienicznych zabrania się wchodzenia na salę zabaw boso.
11. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby niebezpieczne przedmioty
takie jak: okulary, zegarki, biżuteria, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski,
itp. pozostały poza Salą zabaw.
12. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla dzieci.
13. Jednocześnie na konstrukcji zabawowej może bawić się nie więcej niż 20 dzieci.
14. Nie wolno wnosić jedzenia i napojów na teren sali zabaw – miejscem do tego
przeznaczonym jest kawiarnia.

15. Na terenie sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania
alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
16. Rodzic/opiekun wprowadzający dziecko na salę zabaw oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem.
17. Zabrania się dorosłym korzystania z mebelków dla dzieci
18. Za rzeczy pozostawione na sali zabaw „SOLNE MIASTO” Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności.
19. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw, w których
pokrzywdzone zostanie dziecko bądź opiekun, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić
w Administracji „Solnego Miasta”.
20. Zabrania się:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wspinania na zjeżdżalnię „pod prąd”
skakania do basenu z piłeczkami
wieszania się na siatce konstrukcji zabawowej
wynoszenia piłeczek z basenu
popychania innych dzieci
korzystania z urządzeń i wyposażenia sali zabaw w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem

21. Zabrania się korzystania z sali zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych,
infekcji wirusowych i bakteryjnych.
22. Wykupienie biletu i korzystanie z sali zabaw jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
23. W celu zapewnienia wszystkim dzieciom bezpieczeństwa uprasza się o przestrzeganie
przez nie następujących zasad:
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:
• WSZELKICH ZACHOWAŃ, KTÓRE MOGĄ GROZIĆ DZIECKU, RODZICOWI LUB OPIEKUNOWI
UPADKIEM, URAZEM LUB INNYM USZCZERBKIEM NA ZDROWIU.
• WNOSZENIA NA TEREN SALI ZABAW PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH MOGĄCYCH
SPOWODOWAĆ ZRANIENIE, UKŁUCIE LUB INNY USZCZERBEK NA ZDROWIU.
• WYNOSZENIA I WNOSZENIA ZABAWEK.
• JEDZENIA I PICIA PODCZAS ZABAWY – GROZI ZADŁAWIENIEM.
• WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE/ OGRODZENIE PLACU ZABAW – NIE
PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM.
• ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY
POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK
ZJEŻDŻANIA.
RODZICE/OPIEKUNOWIE WPUSZCZAJĄCY DZIECKO NA TEREN SALI OŚWIADCZAJĄ, ŻE
ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM SALI ZABAW.
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!

