
  REGULAMIN OBIEKTU ZOLTAR PARK

Regulamin  Zoltar  Parku  w  Krakowie  (dalej:  Park  lub  Zoltar  Park)  na  os.  Teatralnym  10 
w Krakowie (dalej: Regulamin) został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania 
z Obiektu. Określa prawa i obowiązki Klientów Parku.

Priorytetem Parku jest dbałość o najwyższą jakość obsługi oraz miło i bezpiecznie spędzony 
czas przez naszych Klientów.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zoltar  Park  stanowi  własność  i  jest  zarządzany  przez  "P.H.U.  MONTIS"  Mariusz
Krywult,  ul.  Świerkowa  16,  43-512  Bestwina,  NIP:  652 137  37  70,  zwany  dalej
Właścicielem.

2. Kontakt z Właścicielem możliwy jest mailowo: biuro@montis.com.pl.

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Parku.

4. Warunkiem  korzystania  z  atrakcji  oferowanych  przez  Zoltar  Park  jest  zakupienie
odpowiedniego  biletu,  zgodnie  z  obowiązującym  cennikiem,  w  godzinach  otwarcia
Parku  lub  posiadanie  odpowiedniego  vouchera  uprawniającego  do  korzystania
z wybranej atrakcji lub zakupionego na określoną sumę. Informacje dot. rodzajów, cen
i  zasad  dokonywania  zakupu  biletów,  prawidłowego  dokonania  rezerwacji
oraz  uiszczenia  w  niektórych  przypadkach  kaucji,  dostępne  są  w  recepcji  oraz
na stronie internetowej www.zoltarpark.pl. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany
w każdym czasie cen i rodzajów biletów, jak również oferty proponowanych pakietów.
Uprawnienie  powyższe  nie  ma  wpływu  na  realizację  zawartych  umów i  zamówień
(dokonanych  rezerwacji  z  wpłaconą kaucją)  złożonych  przed datą  wejścia  w życie
takich zmian.

5. Podczas  pobytu  na  terenie  Parku  należy  bezwzględnie  przestrzegać  poleceń
wydawanych  przez  pracowników  Parku  oraz  stosować  się  do  przepisów  BHP
oraz PPOŻ.

6. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:

a) Palenia papierosów i papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia
i  wzniecania  dymu  (m.in.  poprzez  odpalenie  świeczek  na  torcie).  W  przypadku
bezzasadnego wezwania jednostki Straży Pożarnej na skutek zaprószenia ognia bądź
dymu,  aktywującego  automatycznie  alarm przeciwpożarowy,  wszelkie  koszty  jakimi
obciążony zostanie  Właściciel  przez Straż  Pożarną pokrywa osoba odpowiedzialna
za złamanie zakazu bądź Opiekun osoby małoletniej będącej pod jego opieką (zgodnie



z podpisanym Oświadczeniem, o którym więcej poniżej).
b) Wnoszenia  i  spożywania  napojów  alkoholowych  i  środków  odurzających.
c) Korzystania z atrakcji Parku osobom będących pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
d) Zachowywania  się  w  sposób  agresywny  bądź  zagrażający  bezpieczeństwu
pozostałych Klientów i/lub pracowników.

7. Właściciel  dopuszcza  możliwość  całkowitej  lub  częściowej  rezerwacji  Parku  przez
Klientów,  zmiany  godzin  otwarcia  lub  czasowego  zamknięcia  Parku  ze  względu
na sprawy organizacyjne lub względy techniczne.

8. Szczegółowe  zasady  korzystania  z  poszczególnych  atrakcji  i  organizacji  imprez
są  objęte  dodatkowymi  załącznikami:  regulamin  rozgrywki  w  laser  tag,  regulamin
escape room i stanowią integralną część Regulaminu.

II POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, dobre 
obyczaje, łamią powszechnie przyjęte zasady dobrego wychowania, nie zachowują 
kultury osobistej i nie okazują szacunku w stosunku do pozostałych Klientów i/lub 
pracowników Parku, stwarzają zagrożenie dla innych Klientów, nie stosują się do 
przepisów Regulaminu oraz do poleceń pracowników Parku, będą usunięte z terenu 
Parku, także w momencie, gdy korzystają z atrakcji, bez prawa zwrotu wcześniej 
uiszczonych opłat.

2. Kaucje wpłacane na poczet rezerwacji są odliczane w trakcie rozliczenia w dniu 
imprezy. W przypadków Pakietów Urodzinowych i Wieczorów Kawalerskich/
Panieńskich jest to 200 zł, natomiast kaucja na rezerwacje na samą grę w laser tag 
wynosi 100 zł. Park zastrzega sobie możliwość pobrania wyższej kaucji w przypadku 
dużej grupy uczestników, imprez firmowych lub niestandardowych rezerwacji. Kaucję 
można uiścić za pośrednictwem przelewu bankowego na konto Właściciela: 41 1050 
1605 1000 0090 7268 4179 "Montis" Mariusz Krywult, tytułem:

"Kaucja na........ data, godzina, telefon, nazwisko" lub gotówką w Parku.

3. Istnieje  możliwość  zapłaty  gotówką  i  kartą  w  Parku  lub  przelewem  bankowym,
z zastrzeżeniem, że w przypadku przelewu należy przedłożyć potwierdzenie zapłaty
przed wzięciem udziału w wybranej atrakcji.

4. Na życzenie  Klientów wystawiamy faktury VAT.  Informację  z prośbą o wystawienie
faktury  VAT  należy  przedstawić  przed  rozliczeniem,  w  innym  przypadku,  już
po wystawienia paragonu z kasy fiskalnej, nie będzie możliwości zamiany jej na fakturę
VAT.



5. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany przez
Klienta,  przedwczesną  rezygnację  z  gry  w  trakcie  jej  trwania,  Park  nie  dokonuje
zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.

6. Park  jest  w  części  monitorowany  za  pomocą  kamer  przemysłowych  w  celu
zapewnienia  bezpieczeństwa  Klientów  z  zachowaniem  nienaruszalności  dóbr
osobistych.

7. Nagrywanie filmów i robienie zdjęć przez Klientów dozwolone jest wyłącznie na ich
prywatny użytek i  za uprzednią zgodą Pracowników Parku.  Zoltar  Park nie wyraża
zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć.

8. Klient rezerwuje i kupuje bilet wstępu do Parku na określoną atrakcję lub pakiet, tym
samym również na ustalony okres (np. w przypadku biletu na dwie gry w laser tag jest
to  godzina -   2 x 30 min,   w tym 5 min na szkolenie i  5 min na przerwę między
rozgrywkami) i jest zobowiązany do przestrzegania tegoż terminu. Umówiona godzina
jest  czasem  rozpoczęcia  atrakcji,  nie  uwzględnia  szkolenia  i  programowania  gry.
Należy przybyć do Parku na 15 min przed zarezerwowanym terminem. Park nie jest
zobowiązany  do  rekompensaty  czasu  Klientowi  w  przypadku  spóźnienia
na  zarezerwowany  termin  lub  z  innego  powodu  opóźnienia  rozpoczęcia  udziału
we właściwej atrakcji z winy Klienta. Spóźnienie jest liczone włącznie z 15 minutami
przez rozpoczęciem udziału  we właściwej  atrakcji.  Czas rozpoczęcia i  zakończenia
gry/zabawy  jest  komunikowany  przez  Pracownika  Parku  i  określony  w  trakcie
rezerwacji.

9. Celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  Klientom  Parku,  prosimy  o  niezwłoczne
zgłoszenie pracownikom Parku wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i innych
niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Parku.

10.Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające
z przyczyn od niego niezależnych,  np.  wskutek awarii,  przerwy w dostawie energii
elektrycznej lub innych mediów, jak również z innych przyczyn noszących znamiona
siły wyższej.

11. Zoltar Park zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie wstępu
na teren Parku wg własnego uznania.

12.Właściciel  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  kradzież,  zaginięcia,  zniszczenie  lub
uszkodzenie przedmiotów stanowiących własność Klienta lub znajdującego się w jego
posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie Parku.



III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dodatkowe kwestie dot. właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się
na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane
przez pracowników Zoltar  Parku w trakcie  pobytu  Klienta na terenie Parku lub  jako
odpowiedź na zapytanie drogą mailową na adres: marketing@zoltarpark.pl.

2. W pozostałych  przypadkach  zastosowanie  znajdą  odpowiednie  przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

3. Załączniki dot. Regulaminów gry w laser tag, escape room stanowią integralną cześć
niniejszego Regulaminu.

Załącznik numer 1

REGULAMIN GRY W LASER TAG

I ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI

1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu obiektu Zoltar Park, jest
jego  integralną  częścią  i  każdego  Uczestnika  obowiązują  reguły  określone
w tymże.

2. Laser  tag  jest  grą  wymagającą  dużego  wysiłku  psychofizycznego  i  mogącą
powodować  kontuzje  (m.in.  otarcia,  zadrapania,  siniaki,  złamania  czy  inne
negatywne  skutki  zdrowotne),  a  arena  do  gry  w  niektórych  miejscach  jest
zaciemniona.

3. Wymagana jest dobra kondycja fizyczna oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych
do  wzmożonej  aktywności  fizycznej.  Kobiety  w  ciąży  i  osoby  z  jakimikolwiek
problemami  zdrowotnymi,  u  których  wysiłek  fizyczny,  ciemność,  środowisko
wysoce  stresujące  może  choćby  potencjalnie  spowodować  zagrożenie  ich
zdrowia  lub  życia  nie  mogą  korzystać  z  gry  w  laser  tag.  W  pozostałych
przypadkach winni korzystać z gry w laser tag stosownie do ich aktualnego stanu
zdrowia,  ze  szczególną  ostrożnością  i  po  konsultacji  z  lekarzem-specjalistą.
Za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu Zoltar Park nie ponosi
odpowiedzialności. Uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność,
a w przypadku osób małoletnich na odpowiedzialność rodziców i/lub opiekunów,
będąc  świadomym swoich  możliwości  fizycznych,  kondycji  a  w  szczególności
stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.

4. Arena do gry w laser tag jest wyposażona w elementy dekoracyjne (m.in. beczki,
szafy,  drewniane  i  metalowe  dodatki),  niektóre  nieprzymocowane  na  stałe
do podłoża, jak również w  konstrukcje i budowle z drewna oraz płyty, podesty,
obniżenia, bunkry, opony, beczki, skrzynki i inne wzbogacające pole gry atrybuty,
z których korzystanie może być niebezpieczne. Ich powierzchnia jest chropowata,
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a  zakończenia  mają  nieregularne  i  odstające  zakończenia.  Równocześnie
na  arenie  znajdują  się  miejsca  wąskie  i  niskie,  wymagające  bezpiecznego
i powolnego poruszania się.

5. W grze  w laser  tag  równocześnie  mogą uczestniczyć  maksymalnie  22  osoby
(aktualna liczba jest zależna od ilości sprawnych kompletów sprzętu oraz decyzji
pracowników Parku).

6. W grze w laser tag mogą uczestniczyć:

- osoby  pełnoletnie,  które  zaakceptują  i  uzupełnią  specjalnie  przygotowane
Oświadczenie,  dostępne w zakładce DOKUMENTY oraz na recepcji  w Parku,
potwierdzając  i  akceptując  tym  samym  postanowienia  Regulaminu;
- osoby małoletnie od 7 do 13 r.ż. wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica
lub opiekuna, który udziela pisemnej zgody na udział w rozgrywce na specjalnie
przygotowanym  Oświadczeniu,  dostępnym  w  zakładce  DOKUMENTY  oraz
na  recepcji  w  Parku,  potwierdzając  i  akceptując  tym  samym  postanowienia
Regulaminu;
- osoby  małoletnie,  które  ukończyły  13  r.ż.,  pod  nieobecność  rodzica  lub
opiekuna, który uprzednio udzielił pisemnej zgody na specjalnie przygotowanym
Oświadczeniu, dostępnym w zakładce DOKUMENTY oraz na recepcji w Parku,
potwierdzając i akceptując tym samym postanowienia Regulaminu;

7. W przypadkach, o którym mowa w ust. 6, Park nie świadczy jakichkolwiek usług
polegających  na  opiece  nad  dziećmi  i  młodzieżą,  a  korzystanie  przez  dzieci
i  młodzież z atrakcji  znajdujących się  na terenie Parku odbywa się  wyłącznie
na ryzyko i odpowiedzialność rodzica i/lub opiekuna.

8. Dopuszcza  się  korzystanie  z  gry  w  laser  tag  przez  zorganizowane  grupy.
Wówczas jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Parku z grupą osób
małoletnich, których liczba nie przekracza 15 osób.

9. Opiekun grupy, o którym mowa w ust. 8, przed przystąpieniem do korzystania
z  atrakcji  Parku  osób  będących  pod  jego  opieką,  zobowiązany jest  wypełnić
Oświadczenie dostępne na recepcji  w Parku lub na tejże stronie internetowej
w zakładce DOKUMENTY, potwierdzając i akceptując tym samym postanowienia
Regulaminu;

10.Minimalny wzrost Uczestnika to 120 cm.

11. Maksymalna waga Uczestnika to 120 kg.

12.Zaleca się grę w laser tag w ubraniu sportowym, w tym w wygodnym obuwiu.



13.Wyposażenie Uczestnikom wydaje obsługa. Uczestnicy rozgrywki są zobowiązani
zdać  sprzęt  możliwie  najszybciej  po  jej  zakończeniu,  w  stanie  nie  gorszym
niż podczas jego wydania.

14.Przed  rozpoczęcie  rozgrywki  każdy  z  Uczestników  zostaje  dodatkowo
przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem
sprzętu i sposobem jego obsługi.

15.Nad poprawnością rozgrywki w laser tag oraz dobrym funkcjonowaniem sprzętu,
a w razie usterki jego naprawą, czuwa pracownik Parku przydzielony do grupy.

16.Za  szkody  wyrządzone  na  arenie  do  laser  tag,  odpowiada  Uczestnik,  który
spowodował  zniszczenie  mienia Parku,  a  w przypadku małoletnich  sprawców,
rodzic i/lub opiekun w ramach obowiązującego nadzoru.

17.Przed rozpoczęciem gry w laser tag, decydując się na udział w rozgrywce, należy
zapoznać  się  z  Regulaminem  oraz  z  pełną  świadomością,  dobrowolnie
zaakceptować  jego  postanowienia  uzupełniając  i  podpisując:  Oświadczenie
uczestnika  gry  w  laser  tag  /  Oświadczenie  rodzica  uczestnika  w  laser  tag  /
Oświadczenie opiekuna grupy uczestników gry w laser tag.

II ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczestnicy noszący biżuterię lub okulary powinni odpowiednio je zabezpieczyć
lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia.
Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Pracownika Parku o noszonej biżuterii
i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w rozgrywce (dotyczy
to  także urządzeń/elementów medycznych i  innych,  jak  np.  aparaty słuchowe
itp.).

2. Zabrania  się  wnoszenia  na  arenę  jedzenia,  picia  oraz  innych  zbędnych
przedmiotów.

3. W przypadku  zakończenia  rozgrywki,  stwierdzenia  jakiejkolwiek  niesprawności
sprzętu lub wątpliwości dot. odpowiedniego działania sprzętu, nieodpowiedniego
zachowania innego Uczestnika, czy tez innych nieprzewidzianych okoliczności,
Uczestnik opuszcza pole gry i udaje się do ładowni – na recepcję, miejsca startu
gry.  W  przypadku  niepoinformowania  pracownika  Parku  w  trakcie  rozgrywki
o jakichkolwiek  problemach  ze  sprzętem,  ewentualne  reklamacje  nie  będą
uwzględniane.

4. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała,  bez względu
na jego charakter i sposób powstania, należy niezwłocznie poinformować o fakcie
pracownika Parku.



5. Zabrania się korzystania ze sprzętu, wyposażenia i dekoracji areny do gry w laser 
tag niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Dodatkowo zabrania się:
- biegania;
- skakania;
- wspinaczki na konstrukcje oraz rekwizyty;
- fizycznego kontaktu między Uczestnikami (m.in. popychania się);
- niszczenia sprzętu, dekoracji oraz całego wnętrza areny,
jak również przenoszenia elementów dekoracji i rekwizytów;

- poruszania się tyłem;
- wymachiwania, uderzania i rzucania „bronią” bądź innym przedmiotem;
- wchodzenia do tuneli i labiryntów, nie upewniwszy się, czy jest tam 
wystarczająca ilość miejsca; bądź, czy przyjęta przez Uczestnika pozycja jest 
bezpieczna, nie sprawiająca zagrożenia dla siebie i pozostałych Uczestników;

- używania niecenzuralnych słów, bądź zwrotów ogólnie uważanych za obraźliwe;
- czołgania się i chodzenia na czworakach;
- przeszkadzanie innym Uczestnikom w rozgrywce;
- zakrywanie sensorów-czujników;
- wychylanie samej broni zza ściany bądź innego elementu;
- zabawy kablami, złączkami oraz rzepami przynależnymi do sprzętu oraz ich 
rozciągania;

- żucia gumy w trakcie rozgrywki;

7. Podczas rozgrywki "broń" należy trzymać oburącz - wyjątkiem jest pokonywanie 
schodów, czy innych przeszkód wymagających podparcia, bądź trzymania 
poręczy.

8. Szczególną ostrożność należy zachować w przejściach wąskich lub 
niedoświetlonych.

9. Na polu gry (arenie) mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i 
pracownicy Parku oraz rodzice i opiekunowie osób małoletnich, by pilnować ich 
bezpieczeństwa i przestrzegania Regulaminu.

10.Uczestnik a także rodzic i opiekun jest świadomy, że akceptacja niniejszego 
Regulaminu zwalnia w całości Park od odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, 
zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe w trakcie gry w laser tag, 
wynikające z niezastosowania się do regulaminu i nie spowodowane przez usterki 
na arenie. Dotyczy to również dzieci biorących udział w rozgrywce.



Załącznik numer 2

REGULAMIN ESCAPE ROOM

I ZASADY KORZYSTANIA Z AKRAKCJI

1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu obiektu Zoltar Park, jest
jego  integralną  częścią  i  każdego  Uczestnika,  obowiązują  reguły  określone
w tymże.

2. Rozgrywka  w  escape  room   wymaga  wysiłku  psychofizycznego,  odbywa  się
w zamkniętym, ciasnym i ciemnym pomieszczeniu stąd jest zabroniona dla:

a) osób cierpiących na klaustrofobię;

b) osób cierpiących na epilepsję;

c) osób cierpiących na astmę;

d) osób w trakcie leczenia psychicznego;

e) kobiet ciężarnych;

f) osób,  których  stan  zdrowia  psychicznego  lub  fizycznego  nie  pozwala  na
aktywność fizyczną i/lub stresujące środowisko.

3. Wymagana jest dobra kondycja fizyczna i psychiczna oraz brak przeciwwskazań
zdrowotnych  do  wzmożonej  aktywności  fizycznej.  Osoby  z  jakimikolwiek
problemami  zdrowotnymi,  u  których  wysiłek  fizyczny,  ciemność,  ciasnota,
duchota, środowisko wysoce stresujące, może choćby potencjalnie spowodować
zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z rozgrywki w escape room.
Uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób
małoletnich na odpowiedzialność rodziców i/lub opiekunów, będąc świadomym
swoich możliwości  fizycznych,  kondycji  a w szczególności  stanu zdrowia  oraz
wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.

4. W rozgrywce w escape room w jednym pokoju może uczestniczyć maksymalnie
5 osób.

5. W rozgrywce w escape room mogą uczestniczyć:

- osoby  pełnoletnie,  które  zaakceptują  i  uzupełnią  specjalnie  przygotowane
Oświadczenie,  dostępne w zakładce DOKUMENTY oraz na recepcji  w Parku,
potwierdzając i akceptując tym samym postanowienia Regulaminu;

- osoby małoletnie do 13 r.ż. wyłącznie pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub
opiekuna w escape room’ie, który udziela pisemnej zgody na udział w rozgrywce
na  specjalnie  przygotowanym  Oświadczeniu,  dostępnym  w  zakładce
DOKUMENTY oraz na recepcji w Parku, potwierdzając i akceptując tym samym
postanowienia Regulaminu;



- osoby  małoletnie,  które  ukończyły  13  r.ż.,  pod  nieobecność  rodzica  lub
opiekuna, który uprzednio udziela pisemnej zgody na specjalnie przygotowanym
Oświadczeniu, dostępnym w zakładce DOKUMENTY oraz na recepcji w Parku,
potwierdzając i akceptując tym samym postanowienia Regulaminu;

6. W przypadkach, o którym mowa w ust. 5, Park nie świadczy jakichkolwiek usług 
polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i 
młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Parku odbywa się wyłącznie na 
ryzyko i odpowiedzialność rodzica i/lub opiekuna.

7. Standardowy czas gry to 45 lub 70 minut (w zależności od wybranego escape 
roomu).

8. Zaleca się udział w rozgrywce w escape room w wygodnym niekrępującym stroju, 
bez dodatkowych elementów ubioru, typu torebki itp.

9. Wyposażenie Uczestnikom wydaje obsługa. Uczestnicy rozgrywki są zobowiązani 
zdać sprzęt możliwie najszybciej po jej zakończeniu, w stanie nie gorszym niż 
podczas jego wydania.

10.Niektóre elementy mogą być ukryte w pokoju i potrzebny będzie sposoby, by je 
wydostać z tajemnych miejsc. Gdy jednak dany element pokoju jest 
przymocowany, przywiercony, przyklejony, to zabrania się odczepiania go w 
sposób siłowy, skutkujący zdekompletowaniem i zepsuciem wyposażenia escape 
room’u.

11.Przebieg gry jest monitorowany, w celu moderacji rozgrywki, pomocy 
Uczestnikom, kontroli poprawności rozgrywki i czuwania nad bezpieczeństwem w 
trakcie zabawy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w 
celach związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób przebywających w 
escape room’ie oraz mienia Parku.

12.Przed rozpoczęcie rozgrywki każdy z Uczestników zostaje dodatkowo 
przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznany zostaje z ogólnymi 
zasadami rozgrywki w escape room oraz przybliżony zostaje scenariusz pokoju.

13.Nad poprawnością rozgrywki w tym scenariusza w escape room czuwa pracownik 
Parku przydzielony do grupy. Pracownik Parku obserwuje również na żywo 
Uczestników i w razie wątpliwości lub na wezwanie Uczestników, może w 
dowolnej chwili przerwać rozgrywkę i otworzyć pokój.

14.Uczestnicy rozgrywki w escape room mogą w dowolnym momencie oraz dowolną 
ilość razy prosić o podpowiedź, dzwoniąc na recepcję do Pracownika Parku. 
Wskazówka zostanie wyświetlona na monitorze znajdującym się w pokoju lub 
przekazana telefonicznie.



15.Za  szkody  wyrządzone  w  escape  room’ie,  odpowiada  Uczestnik,  który
spowodował  zniszczenie  mienia Parku,  a  w przypadku małoletnich  sprawców,
rodzic i/lub opiekun, w ramach obowiązującego nadzoru.

16.Przed  rozpoczęciem  rozgrywki  w  escape  room’ie,  decydując  się  na  udział
w rozgrywce, należy zapoznać się z Regulaminem oraz z pełną świadomością,
dobrowolnie  zaakceptować  jego  postanowienia  uzupełniając  i  podpisując:
Oświadczenie  uczestnika  rozgrywki  w  escape  room/  Oświadczenie  rodzica
uczestnika rozgrywki w escape room / Oświadczenie opiekuna grupy uczestników
rozgrywki w laser tag.

II ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczestnicy noszący biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć 
lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia. 
Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Pracownika Parku o noszonej biżuterii i 
innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w rozgrywce (dotyczy to 
także urządzeń/elementów medycznych i innych, jak np. aparaty słuchowe itp.).

2. Zabrania się wnoszenia do escape room’u jedzenia, picia oraz innych zbędnych 
przedmiotów.

3. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności sprzętu lub wątpliwości 
dot. odpowiedniego działania sprzętu, nieodpowiedniego zachowania innego 
Uczestnika, czy tez innych nieprzewidzianych okoliczności, Uczestnik 
zobowiązany jest powiadomić Pracownika Parku poprzez bezpośrednio wyjście 
z pokoju za pomocą kluczy bezpieczeństwa lub dzwoniąc na recepcję.

4. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na 
jego charakter i sposób powstania, należy niezwłocznie poinformować o fakcie 
Pracownika Parku poprzez 3-krotne zadzwonienie do domofonu i natychmiast 
opuścić pomieszczenie używając kluczy bezpieczeństwa które znajdują się przy 
drzwiach wejściowych.

5. W razie jakichkolwiek innym okoliczności, sprawiających iż Uczestnicy będą 
chcieli natychmiast wyjść z pokoju, należy skorzystać z kluczy bezpieczeństwa, 
które znajdują się przy drzwiach wejściowych.

6. Zabrania się korzystania ze sprzętu, wyposażenia i dekoracji pokoju niezgodnie z 
jego przeznaczeniem.

7. Uczestnik a także rodzic i opiekun jest świadomy, że akceptacja niniejszego 
Regulaminu zwalnia w całości Park od odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, 
zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe w trakcie rozgrywki w 
escape room w tym także dzieci biorących udział w rozgrywce.




