Regulamin Sali Zabaw „ Bajkowy Pałacyk”
Pałac Fabrykanta w Myszkowie
1. Salą Zabaw dla dzieci „BAJKOWY PAŁACYK”(zwaną dalej Salą Zabaw lub
Obiektem) zarządza firma „PUH LUNA BIURO OCHRONY S.C. 41-200 Sosnowiec,
ul. Schonów 3 (zwana dalej Właścicielem).
2. Wszystkie osoby odwiedzające Salę Zabaw i korzystające z niej są bezwzględnie
zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem
korzystania z Obiektu, a uiszczenie opłaty, wejście na Salę i rozpoczęcie korzystania z
niej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z tym regulaminem, a przede wszystkim
oznacza pełną zgodę na wszystkie zasady określone w tym regulaminie oraz stanowi
zobowiązanie do przestrzegania tych zasad.
3. Sala Zabaw nie świadczy opieki nad Dziećmi, dlatego korzystanie z Obiektu i z jego
atrakcji przez Dziecko możliwe jest wyłącznie na podstawie zgody na korzystanie z Sali
Zabaw wyrażonej przez Rodzica albo Opiekuna prawnego w formie oświadczenia albo
wyrażonej przez osobistą obecność i opiekę. Ponadto korzystanie z Obiektu odbywa się
na własne ryzyko Rodzica lub Opiekuna prawnego, który powinien sprawować stałą
opiekę nad Dzieckiem przez cały czas pobytu Dziecka w Sali Zabaw, na własne ryzyko
osoby udzielającej tej zgody oraz na ryzyko samej osoby korzystającej z Obiektu.
4. Sala zabaw jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-12 lat.
5. Za wejście opłacone i niewykorzystane Sala Zabaw nie zwraca poniesionych kosztów.
6. Przed wejściem do Sali Zabaw dzieci i opiekunowie są zobowiązani do ściągnięcia
obuwia i okrycia wierzchniego. Dzieci na terenie Sali Zabaw bawią się wyłącznie w
skarpetkach lub miękkich kapciach. Ze względów higienicznych obowiązuje
bezwzględny zakaz przebywania na terenie Sali Zabaw na boso.
7. Rodzicom i Opiekunom NIE WOLNO pozostawiać dziecka bez jego opieki i nie może
opuścić obiektu Pałac Fabrykanta w Myszkowie przy ul. Kościuszki 8.
8. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do pilnowania swojego dziecka w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa wynikającego z zabawy.
9. Dzieci, które nagminnie łamią zasady obowiązujące w Sali Zabaw mogą zostać z niej
wyproszone.
10. W trakcie zabawy NIE WOLNO:
 wspinać się po zjeżdżalni „pod prąd”
 zjeżdżanie głową w dół
 krzyczeć
 być agresywnym w stosunku do innych dzieci
 wspinać się po siatkach
 wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych i napojów

11. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i wygodny do zabawy.
12. Zakazuje się wstępu na salę osobom pod wpływem alkoholu lub środków
psychoaktywnych, a także spożywania na sali alkoholu, środków psychoaktywnych
oraz palenia papierosów, również w formie elektronicznej. Wszystkie zachowania
agresywne i niepokojące mogą spowodować interwencję ze strony obsługi Sali Zabaw
poprzez wezwanie Policji, bądź innych odpowiednich służb.
13. Rodzice lub Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za szkody
wyrządzone przez dziecko na osobach lub mieniu.
14. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali Zabaw , w których
zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy fakt ten natychmiast zgłosić
obsłudze sali, która odbierze od uczestników zdarzenia stosowne pisemne oświadczenia
lub sporządzi notatkę w razie braku możliwości własnoręcznego sporządzenia
oświadczenia
15. Wszelkie zdarzenia nieopisane w sposób jak wyżej zostaną uznane za nie powstałe w
Sali Zabaw.
16. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu, rejestrując obraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Sali Zabaw.
17. Sala Zabaw zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć z wykorzystaniem wizerunku
dzieci na swojej stronie internetowej, oraz na profilach w Mediach Społecznościowych.
18. Wizerunek osoby fizycznej utrwalony przez Właściciela(Salę Zabaw) na zdjęciach lub
filmach video w taki sposób, że niemożliwym będzie identyfikacja tej osoby nie stanowi
jej danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów video przez Właściciela(Salę Zabaw) w
taki sposób, że niemożliwym będzie identyfikacja osób, których wizerunek został
utrwalony na zdjęciu lub filmie oraz ich późniejsze rozpowszechnianie przez
Właściciela(Salę Zabaw) nie stanowią przetwarzania danych osobowych, o których
mowa w art. 4 pkt 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
19. Osoby odwiedzające Salę Zabaw mogą wykonywać zdjęcia oraz nagrywać filmy video,
na których zostanie utrwalony wizerunek innych osób. W takim przypadku
Właściciel(Sala Zabaw) nie jest administratorem tych danych i nie odpowiada za ich
przetwarzanie. Zapis poprzedzającego zdania nie wyklucza możliwości oznaczania Sali
Zabaw „Bajkowy Pałacyk” jako miejsca wykonania zdjęć/ nagrania filmu video przez
osoby publikujące zdjęcia w celach niekomercyjnych.
20. Właściciel (Sala Zabaw) nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu
Obiektu spowodowane siłami wyższymi. ( np. brak energii elektrycznej, brak dopływu
wody z wodociągów miejskich).
21. Właściciel (Sala Zabaw) nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia
przedmiotów należących do osób korzystających z Obiektu.

22. Właściciel (Sala Zabaw) nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą (w
tym: zgubieniem lub pozostawieniem na terenie Sali Zabaw lub w jej otoczeniu),
kradzieżą lub uszkodzeniem rzeczy osobistych odwiedzających, w tym także rzeczy
cennych. Właściciel (Sala Zabaw)) nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy
pozostawione w szatni.
23. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sali Zabaw rozpatruje Właściciel w ciągu 14
dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres Sali Zabaw, t. j.: Sala Zabaw „Bajkowy
Pałacyk”, 42- 300 Myszków ul. Kościuszki 8 z dopiskiem „reklamacja”.
24. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem przyjęć urodzinowych, imprez zorganizowanych, wydarzeń
okolicznościowych oraz na potrzeby ewentualnych reklamacji.
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