REGULAMIN OGÓLNY
1.Centrum Zabaw przeznaczone jest dla dzieci do lat 11, nie wyższych niż 150cm.
2. Wstęp do Centrum Zabaw jest płatny. Koszt zabawy określony jest w cenniku.
3. Dzieci do 1 roku oraz rodzice/opiekunowie maja wstęp bezpłatny.
4. Przed rozpoczęciem zabawy należy wykupić bilet dla dziecka
oraz zostawić obuwie /ubranie wierzchnie w punkcie obsługi klienta/szatni .
Pracownik “ Przygody” założy dziecku plastikową bransoletkę identyfikacyjną, która przynależy do danego dziecka
I nie może być ściągnięta podczas pobytu w Centrum Zabaw “PRZYGODA”.
5. Uczestnicy zabawy zobowiązani są ściągnąć zegarki, łańcuszki,
okulary I inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są założyć ochraniacze na obuwie,
podyktowane jest to zachowaniem czystości. Dzieci bawią się w skarpetkach (nie w papciach, nie na bosaka).
7. Bilet należy zachować do końca zabawy, jest na nim zaznaczony nr do szatni oraz godzina wejścia.
Po zakończeniu zabawy bilet należy okazać pracownikowi punktu obsługi klienta I na jego podstawie będą wydane rzeczy z szatni,
a także rozliczana ewentualna dopłata. Plastikowa bransoletka identyfikacyjna będzie przecięta
przez pracownika obsługi klienta zaraz po zakończeniu zabawy. Przecięta bransoletka nie może być ponownie wykorzystana.
8. Za bilet zakupiony I niewykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
9. Dzieci do 6 lat korzystają z toalet tylko w obecności rodzica/opiekuna.
10. Opiekunowie/rodzice mogą pozostawić dziecko samodzielnie tylko na własną odpowiedzialność,
po wypełnieniu odpowiedniego formularza I pisemnej akceptacji regulaminu.
11. Zabrania się wnoszenia własnego jedzenia I napojów na teren “ PRZYGODY”.
Wyjątek stanowią butelki ze smoczkiem dla maluszków.
Napoje I jedzenie zakupione w naszej kawiarence spożywamy wyłącznie przy stolikach, na terenie kawiarenki.
12. Na terenie Centrum Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia
oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wprowadzania zwierząt.
13. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Centrum Zabaw.
14. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
15. Zabrania się :
- biegania na terenie Centrum Zabaw Przygoda
- korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
- wspinania się na zewnętrzna cześć konstrukcji
- wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnię
- wynoszenia piłeczek z basenów
- popychania innych dzieci
Zabrania się rodzicom/opiekunom wchodzenia na konstrukcję.
16. Niestosowne zachowanie uczestnika zabawy oraz nieprzestrzeganie regulaminu
może skutkować zakończeniem zabawy przed czasem.
17. Rodzice/opiekunowie sami kontrolują czas zabawy dzieci,
w wypadku przekroczenia czasowego następuje dopłata wg cennika.
18. Za bilet zakupiony I niewykorzystany nie zwracamy pieniędzy.
19. Dzieci bawią się pod ścisłą opieka I na odpowiedzialność rodziców/pełnoletnich opiekunów.
Roszczenia zgłoszone po wizycie zostaną uznane za powstałe poza Centrum Zabaw Przygoda.
20. Sprawy nie ujęte w regulaminie należy skonsultować
z obsługą Centrum Zabaw “ PRZYGODA”.
21. Wykupienie biletu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWE
1) Organizowane przez nas urodziny odbywają się w Centrum Zabaw Przygoda w Bujakowie przy ul.
Bielskiej 6.
2) Rezerwacji wstępnego terminu można dokonać osobiście lub telefonicznie.
3) Przyjecie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu odpowiedniego formularza, wybrania pakietu przyjęcia i wpłaceniu zaliczki w wysokości min. 50 zł. Minimalna liczba gości to 5 dzieci. SOLENIZANT
ma wstęp BEZPŁATNY.
4) Rezerwacja terminu urodzin bez wpłaconej zaliczki utrzymywana jest 3 dni.
5) Do wyłącznej dyspozycji Solenizanta i jego Gości zarezerwowany jest stolik urodzinowy w oddzielnej
salce z malowidłem ściennym przedstawiającym ulubionych bohaterów bajkowych. Czas wynajmu salki
liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.
6) Zaliczka wpłacona jest na konkretnie ustalony termin i jest bezzwrotna.
7) Pełna zapłata za przyjęcie urodzinowe następuje najpóźniej w dniu urodzin, po przybyciu dzieci.
8) Organizator imprezy zabrania przynoszenia własnych napojów i jedzenia.
9) Wyjątek stanowią indywidualne uzgodnienia z organizatorem imprezy Centrum Zabaw, stanowiące
integralna część do złożonej rezerwacji.
10) Wszelkie zmiany dotyczące dodatkowych opcji przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej
na 3 dni przed datą uroczystości.
11) Posiłki spożywamy wyłącznie przy stoliku.
12) Organizator zezwala na przyniesienie własnego tortu, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
13) Prawny opiekun Solenizanta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo gości zaproszonych na przyjecie.
14) Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
15) Po przekroczeniu ustalonego czasu przeznaczonego na przyjecie urodzinowe następuje dopłata za
każdego uczestnika zabawy, zgodnie z cennikiem.

