REGULAMIN EDUBAWIALNI
Kemping u Superika
1.
Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6mca życia do 10 roku życia.
2.
Przed wejściem do EDUbawialni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu oznacza jego akceptację.
3.
Opłata za bilet uprawnia do jednorazowego wejścia do EDUbawialni dziecka z opiekunem – zgodnie z obowiązującym cennikiem
4.
Koszt biletu jest określony w cenniku. W przypadku rezygnacji z opłaconego biletu uczestnikowi nie przysługuje
prawo do zwrotu kosztu opłaconych usług.
5.
Dzieci bawią się pod opieką opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo. Opiekunem może być wyłącznie
osoba pełnoletnia.
6.
Istnieje możliwość pozostawiania dzieci (powyżej 5 roku życia) pod opieką pracownika EDUbawialni za jego
zgodą. Czas opieki pracownika nad dzieckiem nie może przekroczyć 1 godziny, a opiekun nie może opuszczać w tym
czasie budynku GALI. W przypadku przekroczenia wyżej wymienionego czasu opiekun będzie zobowiązany do zakupu
kolejnego biletu wstępu dla dziecka.
7.
W przypadku dużej liczby osób przebywających w EDUbawialni obsługa może odmówić przyjęcia dziecka pod
opiekę, a także ograniczyć czasowo liczbę osób wchodzących na salę ze względów bezpieczeństwa osób tam przebywających.
8.
Przed wejściem do EDUbawialni należy pozostawić ubrania wierzchnie i obuwie w szatni. Obsługa nie bierze
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
9.
W EDUbawialni przebywamy wyłącznie w skarpetkach. Nie zakładamy obuwia zamiennego ani nie chodzimy po
sali bez skarpetek.
10. Przed rozpoczęciem zabawy należy zdjąć wszelkie przedmioty i elementy odzieży (paski, sprzączki), które zagrażają bezpieczeństwu podczas zabawy: zegarki, telefony, okulary, kolczyki itp. Obsługa Sali nie ma obowiązku szukania
zagubionych przedmiotów. Za uszkodzenia sprzętu spowodowane odzieżą odpowiadają opiekunowie.
11. Osoby dorosłe nie mogą korzystać z zabawek znajdujących się w Sali zabaw, wchodzić do konstrukcji zabawowej,
urządzeń dmuchanych oraz siadać na zabawkach, krzesełkach i stolikach dla dzieci.
12. Jedzenie i napoje można spożywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych w EDUbawialni tzn. przy stolikach dla
opiekunów lub dzieci. Nie wolno wnosić żywności sprzedawanej na wynos, np. pizzy czy obiadów z cateringu.
13. Do toalety dzieci wychodzą wyłącznie z opiekunem lub animatorem, a przewijanie dzieci jest możliwe wyłącznie
w toalecie.
14. EDUbawialnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje
zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestników zabawy oraz niezastosowania się do instrukcji
obsługi urządzeń i regulaminu EDUbawialni.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów
już zawartych. Zmiana cennika nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
16. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach zorganizowanych z przyczyn leżących po jego stronie Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystaną usługę, ani też nie proponuje kolejnego terminu usługi, która nie została
wykorzystana. W przypadku organizacji urodzin
17. EDUbawialnia oferuje zabawki i pomoce edukacyjne, które mogą być swobodnie wykorzystywane przez uczestników podczas zabawy. Nie wolno wynosić ich z lokalu.
18. Za Szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu i niszczenie wyposażenia EDUbawialni odpowiedzialność
ponoszą opiekunowie dzieci. Obsługa EDUbawialni może wyprosić gości nieprzestrzegających lub zagrażających innym
uczestnikom zabawy.
19. Do EDUbawialni nie będą wpuszczane (lub zostaną z niej wyproszone) osoby z ewidentnymi objawami grypy,
przeziębienia itp., będące pod wpływem alkoholu lub w rażący sposób nieprzestrzegające norm społecznych. W przypadku wyproszenia z EDUbawialni nie przysługuje zwrot pieniędzy za wykupiony bilet.
20. Przebywający w EDUbawialni są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w galerii Gala.
PROSIMY, ABY BEZWZGLĘDNIE:
1.
Nie wnosić zabawek lub innych przedmiotów do konstrukcji zabawowej.
2.
Nie wspinać się na zjeżdżalnie wychodzące z basenu z piłeczkami.
3.
Nie skakać ze zjeżdżalni ani wspinać się po ścianach konstrukcji zabawowej.
4.
Nie niszczyć konstrukcji lub elementów wystroju Sali.
5.
Podczas zabawy nie żuć gum, jeść lizaków, spożywać produktów grożących zachłyśnięciem lub zakrztuszeniem.
Za ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekunowie. EDUbawialnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali oraz za szkody wynikłe z tytułu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

