REGULAMIN
SALA ZABAW KULKOWNIA
Hotel Miłosz Fitness & Spa

Znajdującej się w Kartuzach Hotel Miłosz, przy ul.3-go Maja 36.
Sala Zabaw "Kulkownia" otwarta jest codziennie od pon-ndz w godz. 09:00 - 20:00.
1. Sala Zabaw, łącznie z konstrukcją zabawową, jest przeznaczona dla dzieci od 1 do 14 r.ż.
2. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Sali Zabaw odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie prawni.
4. Korzystanie z Sali Zabaw jest płatne - koszt zabawy określony jest w cenniku - 25 zł/os.
5. Goście hotelowi mają możliwość skorzystania z Sali Zabaw darmowo.
6. Wejście do Sali Zabaw jest możliwe po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu.
7. W Sali Zabaw dzieci obowiązkowo bawią się w skarpetkach lub rajstopach. Opiekunowie również wchodzą w skarpetkach lub
w dostępnym u personelu obuwiu ochronnym.
8. Podczas zabawy opiekun zobowiązany jest do zwrócenia uwagi, aby dziecko nie posiadało w kieszeniach przedmiotów, które
podczas zabawy mogą wypaść lub być przyczyną skaleczeń.
9. Przedmioty cenne i wartościowe można pozostawić w recepcji u pracownika.
10. Każdy opiekun winien jest zwrócić uwagę, aby dziecko z urządzeń korzystało zgodnie z ich przeznaczeniem oraz logiką tzn.
nie wchodziło po zjeżdżalni, nie zjeżdżało z pochylnii itp, gdyż następuje niebezpieczna kolizja ruchu.
11. Chwytanie oraz wchodzenie po kolorowych siatkach ochronnych jest surowo zabronione !!!
12. Zabrania się przepychania z innymi uczestnikami zabawy.
13. Zabrania się wnoszenia na konstrukcję zabawek i innego wyposażenia Sali Zabaw.
14. Sala Zabaw nie odpowiada za urazy lub szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń.
15. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych użytkowników Sali Zabaw,
wyrządzone przez dzieci będące pod ich opieką.
16. Spożywanie jedzenia oraz picia odbywa się wyłącznie przy stoliku do tego przeznaczonym.
17. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
18. W Sali Zabaw może przebywać jednocześnie do 20 osób.
19. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu dziecka, należy niezwłocznie zgłosić
ten fakt obsłudze recepcji hotelowej.
20. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty, godziny otwarcia. Zmiany te nie stanowią zmiany
postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
21. Obsługa Recepcji może poprosić Rodzica lub Opiekuna o opuszczenie Sali Zabaw, jeśli naruszony zostanie regulamin,
ogólnie przyjęte normy zachowania lub kiedy taka osoba będzie stwarzać zagrożenie dla innych osób. W takiej sytuacji opłata za
niewykorzystany bilet nie będzie zwracana.
22. Wykupienie biletu zobowiązuje do zapoznania się z regulaminem Sali Zabaw i jest równoznaczne z jego akceptacją.

