
REGULAMIN SALI ZABAW RADOCHA  
 

Drodzy  Rodzice/Opiekunowie! 
 

1. W Sali Zabaw RADOCHA  każde dziecko ma obowiązek wspaniale się bawić oraz posiadać ważny bilet 
wstępu.  
Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na Salę. Należy go zachować  i okazać  przy wyjściu  
w szatni.  
Dorośli  uiszczają opłatę tylko za ochraniacze na obuwie (bądź przynoszą ze sobą czyste, zamienne 
domowe obuwie ;) 
Dzieci do 6 m-ca życia korzystają z Sali bezpłatnie. 

2. Ubranie wierzchnie oraz obuwie dziecka należy pozostawić w szatni. 
Dzieci wchodzą na Salę wyłącznie w skarpetkach lub rajstopkach, pozostałe osoby proszone są  
o dokładne założenie ochraniaczy na obuwie lub założenie zamiennego domowego obuwia.  

3. Dzieci bawiące się w Sali, nie mogą mieć przy sobie nic ostrego tj. zegarków, biżuterii oraz jakichkolwiek 
innych przedmiotów mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy  
(w razie możliwości również okularów). Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi. 

4. Prosimy mieć również na uwadze, aby dziecko podczas korzystania z Sali miało wygodny, przewiewny, 
nie krępujący jego ruchów strój, będący bez zbędnych, guzików, klamerek (itp.) mogących przeszkadzać i 
wyrządzić dziecku krzywdę. 
Zaleca się posiadanie długich spodni (chronią przed ewentualnymi otarciami i dają lepszy ślizg na 
zjeżdżalni;)) 

5. Dziecko może przebywać i  korzystać z atrakcji Sali wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej osoby 
dorosłej, która ponosi odpowiedzialność za jego zabawę i bezpieczeństwo. 
Osoba, pod której opieką jest dziecko, odpowiada również za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób 
korzystających z Sali, wyrządzone przez dziecko pozostające pod jej opieką. 

6. Konstrukcja labiryntowa przeznaczona jest do zabawy dla dzieci do lat 11-tu. 
Rodzice/Opiekunowie mogą również przebywać na konstrukcji labiryntowej i wspomagać dzieci  
w zabawie, korzystając ze specjalnie do tego celu przygotowanych korytarzy obiegających całą 
konstrukcję  (wszystkie z pomarańczowymi chodnikami). 
Pozostałe labirynty (do wys. 1,50 m)  przeznaczone są wyłącznie dla dzieci.  Ma do nich dostęp Personel 
Sali, który w razie zgłoszonej konieczności, chętnie udzieli pomocy Państwa dziecku. 

7. Dziecko może korzystać ze ścianki wspinaczkowej bez górnej asekuracji do wysokości 3 m (oznaczonej 
czerwoną linią) – tzn. uprawiać wspinaczkę bouldering’ową, jednakże Rodzic/Opiekun ma obowiązek 
sprawowania nad dzieckiem bezpośredniej opieki i odpowiada za jego bezpieczeństwo. 

8. Osoby przebywające na imprezach zorganizowanych w Sali Zabaw Radocha podlegają przepisom 
porządkowym dotyczącym tego terenu. 

9. Imprezy zorganizowane w Sali są dokumentowane fotograficznie, w związku z tym uczestnictwo w takiej 
imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zarówno osób dorosłych jak i 
dzieci na potrzeby promocji Sali Zabaw Radocha. 

10. Na terenie Sali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, wprowadzania 
zwierząt, a także wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz. 
Obowiązuje również zakaz żucia gum przez dzieci podczas zabawy. 

11. Dla bezpieczeństwa dzieci Sala jest monitorowana. 
12. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych Klientów, zabrania się przebywania w Sali - dzieci lub 

dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych oraz bakteryjnych.  
13. Obsługa Sali nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione  bądź pozostawione na terenie obiektu. 
14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali, w których 

pokrzywdzone zostanie dziecko bądź Rodzic/Opiekun, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali, 
pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na jej terenie.  

15. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego 
akceptacją. 
 

Życzymy                                                                      
RADOSNEJ i BEZPIECZNEJ zabawy!                                             
Zespół Sali Zabaw RADOCHA  

 


