
REGULAMIN STREFY ZABAW
1. Rodzic/opiekun wyrażając zgodę na wejście dziecka na teren STREFY ZABAW GKK ponosi   
    całkowitą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka.
2. Właściciel GKK oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za krzywdy powstałe 
    w wyniku nie przestrzegania regulaminu.
3. Rodzic/opiekun nie może oddalać się od terenu STREFY ZABAW i pozostawić dziecka 
    bez opieki.
4. 4. Na terenie STREFY ZABAW mogą przebywać tylko i wyłącznie dzieci pozostające 
    pod opieką rodzica/opiekuna.
5. Dzieci wraz z opiekunami mogą przebywać na terenie strefy zabaw wyłącznie w godzinach 
    jej otwarcia od 10.00 do 19.00.
6. Na terenie strefy zabaw obowiązuje zakaz spożywania napojów i produktów spożywczych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie strefy zabaw.
8. Odpowiedzialność za uszkodzenia poczynione przez dziecko na terenie strefy zabaw 
    ponosi     ponosi rodzic.
9. Wszystkich gier i przyborów do gier należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
10. W basenie z piłeczkami jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób w wieku 
     od 3 lat do 7 lat ( maksymalna waga dziecka 30 kg.)
11. W basenie z piłeczkami nie wolno:
       zeskakiwać do basenu z piłeczkami,
       wchodzić do góry po konstrukcji,
             wspinać się po wewnętrznych lub zewnętrznych ściankach,
       wynosić piłek z basenu i wnosić zabawki z wyposażenia strefy zabaw do konstrukcji,
       podejmować zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem 
       dla dziecka lub innych uczestników zabawy.
12. Dmuchana zjeżdżalnia przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat, 
     (waga dziecka max 55 kg)
13. Dzieci mogą korzystać z dmuchańca wyłącznie w obecności rodziców /opiekunów 
       i za z       i za zgodą personelu strefy zabaw.
14. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć obuwie, okulary oraz wyciągnąć z odzieży 
       wszelkie przedmioty, które mogłyby stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla osoby korzystającej 
       i osób znajdujących się w pobliżu urządzenia.
15. Jednocześnie na zjeżdżalni mogą przebywać 4osoby.
16. Wchodząc na zjeżdżalnię należy wspiąć się ostrożnie po zainstalowanych plecionych linach   
       bądź schodach a następnie usiąść na skraju zjazdu. Odpychając się zjechać wyłącznie na
       pośladkach lub plecach n       pośladkach lub plecach nogami skierowanymi w dół.
17. Zabrania się spychania, odpychania, przepychania innych użytkowników.
18. Zabrania się skakania na zjeżdżalniach.
19. Zabronione jest wspinanie, napieranie ciałem, uderzanie i przeskakiwanie przez 
      burty zjeżdżalni.
20. W przypadku łamania nakazu uciążliwy uczestnik będzie usuwany z dmuchańców.
21. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zaprzestać zjeżdżania 
       i poi       i poinformować obsługę.
22. Stwierdzając jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu dmuchanej zjeżdżalni 
       należy niezwłocznie poinformować obsługę.
23. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie.
24. Po stwierdzeniu opadania elementów zjeżdżalni NAKAZUJE się natychmiastowe 
       opuszczenie urządzenia.


