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REGULAMIN SALI ZABAW ,,PRZYSTAŃ ZABAWY,, 

W dalszej części niniejszego Regulaminu Salę Zabaw „PRZYSTAŃ ZABAWY” i jej 

właściciela określa się „Sala” 

Używając w dalszej części niniejszego Regulaminu określenia „Rodzic” ma się na myśli 

również „Opiekuna” 

1. Pozostawienie dziecka na Sali jest płatne zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, 

który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu 

2. Sala przeznaczona jest  dla dzieci w wieku od lat 2 do lat 12 i wzroście do 150 centymetrów. 

3. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą pozostawać na Sali wyłącznie w obecności Rodzica.  

4. Dopuszcza się by wraz z dzieckiem na Sali przebywał Rodzic . W razie zamiaru opuszczenia 

Sali i pozostawienia na niej dziecka Rodzic winien powiadomić o tym fakcie Personel Sali. 

5. Pozostawienie dziecka na Sali pod wyłączną opieką personelu Sali zabaw odbywa się na 

wyłączną odpowiedzialność Rodzica. 

6. Pozostawienie dziecka na Sali jest możliwe tylko w przypadku, gdy Sala dysponuje w 

danym momencie odpowiednią liczbą osób Personelu.  

7. Rodzic jest obowiązany przed rozpoczęciem pobytu dziecka na Sali podpisać Oświadczenie 

o zapoznaniu się z regulaminem Sali Zabaw. 

8. Podpisując Oświadczenie rodzic akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz zapoznania dziecka z regulaminem. Oświadcza 

również iż bierze całkowitą odpowiedzialność za podopiecznego podczas pobytu na Sali. 

9. Podpisując Oświadczenie Rodzic wyraża zgodę na korzystanie przez dziecko z całego 

wyposażenia znajdującego się na Sali. Jeżeli Rodzic nie wyraża zgody na korzystanie przez 

dziecko z określonego wyposażenia znajdującego się na Sali dziecko może pozostawać na Sali 

Zabaw wyłącznie w jego obecności.  

10. Rodzić pozostawiający dziecko na Sali pod opieką jej Personelu, zobowiązany jest 

pozostawić swój numer telefonu, pod którym można się kontaktować się z nim w razie, gdy 

zachowanie dziecka tego wymaga (np. płacz dziecka, pogorszenie stanu jego zdrowia, 

agresywne zachowania względem innych dzieci itp.). 

11. Na Sali może być obecnych równocześnie do 80 (osiemdziesiąt) dzieci.  

 

12. Personel Sali może odmówić wstępu dzieciom widocznie chorym. 
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13. Obowiązkiem Rodzica jest powiadomienie Personelu Sali o chorobach i 

niepełnosprawności dziecka. W takich sytuacjach, w zależności od stopnia schorzenia, 

Personel może zadecydować, iż pozostawanie dziecka na Sali możliwe będzie jedynie w 

obecności Rodzica . 

14. Przed korzystaniem z Sali obowiązkowe jest zdjęcie obuwia. Zabronione jest wchodzenie 

na Salę gołymi stopami, dotyczy to dzieci oraz dorosłych.      

15. Dzieci znajdujące się na Sali nie mogą nosić biżuterii (kolczyki, bransoletki, łańcuszki, 

bransoletki, zegarki itp.), ani posiadać jakichkolwiek urządzeń nie stanowiących wyposażenia 

Sali, takich jak telefony komórkowe, przenośne urządzenia do odtwarzania muzyki itp. 

Korzystanie przez dzieci z własnych zabawek możliwe jest tylko w obecności Rodzica i po 

uprzedniej akceptacji przez Personel Sali. 

16. Korzystanie z Sali przez dzieci noszące okulary, aparaty słuchowe lub inne urządzenia z 

których korzystanie przez dziecko jest konieczne ze względu na stan zdrowia dozwolone jest 

wyłącznie w obecności Rodzica. Dopuszczalne są jedynie okulary o konstrukcji i z materiałów 

specjalnie przystosowanych dla osób uprawiających sport. 

17. Personel zaznajamia dziecko z możliwościami spędzania czasu na Sali. 

18. Na konstrukcje i urządzenia zabawowe mogą wchodzić wyłącznie dzieci lub personel Sali, 

a Rodzice w celu pomocy dziecku i w sytuacjach nagłych , stwarzających zagrożenie zdrowia 

dziecka. 

19. Zabronione jest wnoszenie do Sali własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków 

i napojów serwowanych w Sali poza specjalnie przystosowanymi do tego celu miejscem i po 

uprzednim uzyskaniu zgody Personelu. 

20. W razie stwierdzenia pozostawania pod wpływem alkoholu lub odurzenia narkotykowego, 

przed wydaniem dziecka Rodzicowi Personel Sali zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

Policję.  

21. Wszelkie szkody na mieniu lub osobie winy być zgłaszane Personelowi przed 

opuszczeniem Sali , pod rygorem uznania, iż nie powstały na Sali. 

22, Za szkody na mieniu lub osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Rodzic. 

23. Sala i Personel Sali nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała lub inne 

urazy doznane przez osoby korzystające oraz ich Rodziców. Przebywanie oraz korzystanie z 

urządzeń i wyposażenia Sali odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających oraz ich 

Rodziców. 

24. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione Sala nie ponosi odpowiedzialności.  
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25. Rodzic sam kontroluje czas zabawy dziecka, za przekroczenie czasu zostanie naliczona 

dodatkowa opłata zgodna z cennikiem w Sali. 

26. Rodzice są zobowiązani do pomocy dzieciom młodszym w czynnościach higienicznych np. 

toalecie, Sala i Personel nie bierze odpowiedzialności za pomoc w czynnościach higienicznych.  

27. Na terenie Sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów 

elektronicznych) oraz spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się również 

wprowadzania zwierząt. Zabrania się wprowadzania wózków.  

 

28. Zabrania się w szczególności:  

– popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych     

uczestników zabawy, 

– wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej, 

– wspinania się po wewnętrznych ścianach I elementach konstrukcji, 

– skakania ze zjeżdżalni, 

– wchodzenia na zjeżdżalnię „pod prąd”, 

– wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy, zabezpieczone 

suwakami. 

– niszczenia i brudzenia konstrukcji, urządzeń, wyposażenia, zabawek, ścian i 

elementów wystroju. 

- na zjeżdżali pontonowej zjeżdżamy wyłącznie na pontonach  

- zakaz zabawy przy wylocie ze zjeżdżalni 

- zakaz wjeżdżania samochodzikami na konstrukcję i zjeżdżalnię. 

 

29. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez 

dziecko na osobach i w mieniu. 

 

30. Przebywające w Sali dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się 

do poleceń Personelu. 

 

31. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali, w których zostanie 

pokrzywdzone dziecko bądź Rodzic, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie, oraz 

opinię lekarską, które należy wręczyć Personelowi za potwierdzeniem odbioru. 

 

32. Wszelkie zdarzenie nie zgłoszone w sposób określony powyżej, uznane zostaną za nie 

powstałe w Sali. 

 

33. Sala nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających 

niniejszego Regulaminu. 

 

34. Sala zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu. 
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35. Bez uzyskania pisemnej zgody Rodzica Sala nie może publikować wizerunku 

korzystających dzieci ani Rodziców.  

36. Właściciel oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie 

przestrzegające regulaminu. 

37. Opiekun z pełną świadomością akceptuje, iż plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności 

zarówno cywilnej jak i karnej za jakiekolwiek szkody a w szczególności związane z 

uszkodzeniem ciała, urazami powstałymi w związku z korzystaniem z placu zabaw przez 

dzieci. 

38. Za bezpieczeństwo i nadzór nad dziećmi odpowiadają tylko i wyłącznie ich opiekunowie. 

39. Administracja Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez 

opieki na terenie Sali Zabaw 

40. Personel nie odpowiada za tzw. nieszczęśliwe wypadki podczas zabawy dzieci. 

41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin najmu 

Sali. 

42. Odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dzieci na osobach i mieniu 

ponoszą rodzice 

43. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności dzieci pozostawione bez opieki 

lub nadzoru oraz osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą 

pomocą oraz informacją. 

44.Odpowiedzialność za dzieci podczas przyjęcia urodzinowego ponoszą Rodzice. Za 

ewentualne szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice 

lub opiekunowie 

45. Opiekun z pełną świadomością akceptuje, iż plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności 

zarówno cywilnej jak i karnej za jakiekolwiek szkody, a w szczególności związane z 

uszkodzeniem ciała, urazami powstałymi w związku z korzystaniem z placu zabaw przez 

dzieci 

46. Za gości zaproszonych na przyjęcie urodzinowe do Sali zabaw odpowiedzialny jest  

przebywający na Sali opiekun jubilata. Sala zabaw  nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu Sali urodzinowej. 

47.  Za wszelkie zniszczenia oraz zanieczyszczenia placu zabaw przez dziecko opiekun ponosi 

odpowiedzialność i będzie obciążany kosztami ich naprawy. 

 

Biała Podlaska 03.09.2019r. 
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