Skontaktuj się z nami!
tel. 663 605 099 lub 74 856 58 90
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REGULAMIN "Sali Konstruktorów"
1. "Sala Konstruktorów" przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat.
Dzieci poniżej trzeciego roku życia lub wymagające dodatkowej opieki muszą być pod nadzorem
opiekuna.
2. Obsługa może nie zgodzić się na wpuszczenie dziecka do Sali, jeśli uzna, że dziecko może stanowić
zagrożenie dla zdrowia innych dzieci (np. dzieci chore, przeziębione).
3. Na Sali może przebywać jednocześnie maksymalnie do 18 dzieci.
4. Koszt i czas wejścia określony jest w cenniku.
5. W wyjątkowych sytuacjach obsługa ma prawo wyprosić dziecko z Sali, jeśli mimo próśb nie będzie się
stosowało do regulaminu.
6. Obsługa Sali odpowiedzialna jest za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Za bezpieczeństwo
dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
7. Potwierdzeniem prawa do przebywania na Sali przez dziecko jest paragon. Prosimy o zachowanie
paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości
urodzinowych).
8. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących
stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali.
9. Przed zakupem biletu wejścia na Salę, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz
jego akceptacją. Regulamin dostępny jest na stronie event.tommytoys.pl oraz u obsługi sklepu.
10. Z wyposażenia znajdującego się na terenie Sali należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:
• Nie należy popychać innych dzieci
• Zabrania się wnoszenia oraz wynoszenia zabawek, urządzeń lub innych przedmiotów z Sali
• Przed opuszczeniem Sali, używane zabawki należy odłożyć do właściwego dla nich pojemnika.
12. Ze względów higienicznych oraz dobrej zabawy klockami LEGO zabrania się jednoczesnego ich
układania oraz jedzenia czy też picia. Nie tolerujemy także zabawy brudnymi rękami ani brania
klocków do ust. Posiłki oraz napoje spożywać można jedynie przy wydzielonych do tego celu stolikach.
13. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali należy natychmiast
zgłosić obsłudze.
14. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane przez podopiecznych
na osobach i mieniu.
15. Za przedmioty wartościowe wniesione na Salę (np. telefon, portfel) firma nie ponosi
odpowiedzialności.
16. Dziecko oraz opiekun mają możliwość bezpłatnego skorzystania z toalety znajdującej się na parterze.
17. W trakcie trwania imprez zamkniętych "Sala Konstruktorów" nie jest dostępna dla Klientów
indywidualnych.

