
REGULAMIN

1. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Strefie Zabawy.

2. Dla Odwiedzających Wystawę za zabawę nie jest pobierana opłata.

3. Obsługa Strefy Zabawy nie jest wykwalifikowanych personelem mogącym sprawować opiekę 
nad dziećmi.

4. Na teren Strefy Zabawy nie wnosimy plecaków, toreb i reklamówek.

5. Dla zapewnienia dzieciom większego bezpieczeństwa na terenie Strefy Zabawy zainstalowany 
jest monitoring.

6. Dzieci do zabawy powinny przystąpić  z czystymi rękami.

7. Na terenie Strefy Zabawy nie wolno krzyczeć, biegać, przepychać się, wchodzić na regały i 
inne elementy wyposażenia.

8. Do Strefy Zabawy nie wolno przynosić ani wynosić klocków Lego i innych zabawek.

9. Na terenie Strefy Zabawy obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

10. Do rozdzielania poszczególnych elementów używa się tylko i wyłącznie specjalnego 
rozdzielacza lub można poprosić o pomoc obsługę.

11. Wszelkie trudności podczas zabawy lub inne sprawy związane z funkcjonowaniem Strefy 
Zabawy należy zgłaszać obsłudze.

12. Zastrzega się możliwość nie wpuszczenia do Strefy Zabawy osób, w sytuacji której, większa niż
obecnie ich liczba, zagraża komfortowi i bezpieczeństwu.

13. Za rzeczy pozostawione i zagubione w Strefie Zabawy, organizator nie odpowiada.

14. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu 
przez dziecko.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie klocków 
i sprzętu w Strefie Zabawy.

16. Wejście do Strefy Zabawy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszyscy uczestnicy 
zobowiązują się do akceptacji wszystkich jego punktów.



17.  W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Strefie  Zabawy, w których 
zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić  w formie 
pisemnej i złożyć na ręce obsługi. Wszelkie roszczenia złożone po wizycie lub zabawie zostaną 
uznane za nie powstałe w Strefie Zabawy.

18. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu obsługa może poprosić o opuszczenie
Strefy Zabawy.

19. Właściciel oraz personel Strefy Zabawy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób
i dzieci nie przestrzegających regulaminu.


