
Regulamin PARKU ZABAW 
1. Park Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia  

2. Park Zabaw jest płatny.  

3. Ceny naliczane według zasady: opłata za pierwszą godzinę plus ewentualna dopłata za każde 

kolejne rozpoczęte 15 minut, chyba że lokalny cennik stanowi inaczej. Szczegółowy Koszt 

zabawy określony jest w cenniku znajdującym się na placu zabaw. 

4. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Parku Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego 

opiekuna. 

5. Rodzice/opiekunowie, w przypadku konieczności wejścia na Park Zabaw, zobowiązani są 

przed wejściem do zdjęcia obuwia. Wejście na plac możliwe jest tylko w skarpetkach. 

Podyktowane jest to zachowaniem czystości w Parku Zabaw. 

6. Dzieci zobowiązane są do zdjęcia obuwia przed wejściem na Park Zabaw. W strefie zabaw 

przebywają w skarpetkach. 

7. Samodzielnie można pozostawić dziecko, które ukończyło 4 lata – na własną 

odpowiedzialność.  

8. Podczas pozostawienia dziecka samodzielnie na placu, pracownicy dbają o jego 

bezpieczeństwo. 

9. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem w Parku Zabaw. Jest wtedy całkowicie 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka. 

10. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym 

uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica, opiekuna, w tym: 

 Popychania innych dzieci 

 Wyrzucania piłeczek z basenu 

 Wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw 

 Jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy-grozi zadławieniem 

 Wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje / ogrodzenie placu zabaw –grozi wypadkiem 

 Korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich 

przeznaczeniem 

 Wnoszenia na teren parku zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które 

mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu 

 Wynoszenie zabawek z parku zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren placu 

zabaw 

11. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość 

kieszeni dzieci pozostały poza Parkiem Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, 

kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla 

bawiących się w Parku Zabaw. 

12. Właściciel Parku Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w 

związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Parku Zabaw. Wszelkie roszczenia 

zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Parku Zabaw. 

13. Właściciel parku zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie 

przestrzegających regulaminu 

14. Za rzeczy pozostawione w parku zabaw właściciel nie ponosi odpowiedzialności. 

15. W razie wątpliwości, sprawy nie rozstrzygnięte w powyższym regulaminie należy 

skonsultować z obsługą bądź kierownikiem Parku Zabaw. 

16. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren parku oświadcza, że zapoznał się 

z regulaminem Parku Zabaw  

17. Obsługa placu zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka do Parku, w 

sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na placu, zagraża ich komfortowi 

i bezpieczeństwu. 


