REGULAMIN
sali zabaw “Górska Kraina”
w Hotelu Bania **** Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej
1. Wejście na Salę Zabaw „Górska Kraina” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie obiektu nie zapewnia opieki i nadzoru
nad dziećmi przebywającymi w sali zabaw ”Górska Kraina”.
3. Sala zabaw “Górska Kraina” czynna jest w godzinach od 7:00 do 21:00.
4. Wstęp na salę zabaw “Górska Kraina” dla Gości Hotelu Bania **** Thermal & Ski jest
bezpłatny. Koszt wstępu dla pozostałych osób określa aktualny cennik. Skorzystanie
z poszczególnych oznaczonych atrakcji może wymagać opłaty, której wysokość
wskazana jest na urządzeniu.
5. Opiekun dziecka korzystającego z sali zabaw „Górska Kraina” ma obowiązek
zapoznania się z Regulaminem, tabliczkami informacyjnymi, tabliczkami
piktogramowymi, znakami i instrukcją użytkowania oraz przekazania zasad
bezpieczeństwa dziecku.
6. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na urządzeniach i wokół atrakcji
stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach
piktogramowych i informacyjnych.
7. Sala zabaw “Górska Kraina” przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 12 lat. Dzieci
poniżej 3 roku życia mogą korzystać z sali zabaw tylko i wyłącznie pod opieką
dorosłego opiekuna.
8. Opiekunowie pozostawiający dziecko samodzielnie w sali zabaw ”Górska Kraina”
robią to na własną odpowiedzialność. W takiej sytuacji mają obowiązek
poinformowania o takim zamiarze personel sali zabaw oraz wypełnienia
odpowiedniego formularza.
9. Maksymalny czas przebywania dziecka w sali zabaw “Górska Kraina” wynosi
3 godziny. Ewentualny dłuższy pobyt dziecka musi być wcześniej ustalony
z personelem.
10. Rodzice, którzy zostawiają dziecko na więcej niż godzinę są zobowiązani do
zapewnienia dziecku jedzenia i picia. W innym przypadku ponoszą ewentualne koszty

wyżywienia dziecka, zgodnie z aktualnym cennikiem.
11. W trosce o zdrowie wszystkich użytkowników sali zabaw “Górska Kraina”, osoby
z ewidentnymi objawami przeziębienia lub innej choroby, nie będą wpuszczane na
teren sali zabaw “Górska Kraina” lub zostaną poproszone o jej opuszczenie.
Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach
i niesprawnościach dziecka takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.
12. Z urządzeń w sali zabaw „Górska Kraina” można korzystać wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie sali zabaw nie
odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym
korzystaniem z urządzeń w sali zabaw. Zabrania się w szczególności:
a. popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych
uczestników zabawy,
b. wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
c. wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji,
d. skakania ze zjeżdżalni,
e. wchodzenia na zjeżdżalnię „pod prąd”,
f. wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,
g. niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju.
13. Uczestnicy zabawy zdejmują i odkładają w bezpieczne miejsce: okulary, łańcuszki,
kolczyki, zegarki, pierścionki itp. ostre rzeczy które mogą zranić dziecko lub
uszkodzić elementy sali zabaw. Należy także opróżnić kieszenie ubioru dziecka. Za
rzeczy zagubione lub pozostawione w sali zabaw Podmiot odpowiedzialny za
funkcjonowanie sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
14. Wszelkie znalezione na terenie sali zabaw „Górska Kraina” przedmioty należy
przekazać personelowi, który będzie nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
15. Do sali zabaw “Górska Kraina” zabrania się wnoszenia własnych zabawek lub innych
“rekwizytów” mogących narazić na uszkodzenie ciała bawiących się dzieci lub
wyposażenia sali zabaw “Górska Kraina”.
16. Zabrania się wynoszenia z sali zabaw „Górska Kraina” zabawek i innych elementów
wyposażenia.
17. Personel sali zabaw “Górska Kraina” może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić
jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom
zabawy.
18. Na terenie sali zabaw “Górska Kraina” obowiązuje całkowity zakaz palenia
papierosów, spożywania alkoholu, wprowadzania zwierząt oraz jedzenia i picia
w strefie przeznaczonej do zabawy dla dzieci.
19. Dzieci i dorośli przebywający w sali zabaw “Górska Kraina” są zobowiązani do
przestrzegania regulaminu i wykonywania poleceń personelu związanych
z obowiązującym Regulaminem.
20. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu
dziecka, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę sali zabaw “Górska
Kraina”.
21. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez
dziecko na osobach i w mieniu.
22. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie atrakcji zastrzega sobie prawo do
monitorowania obiektu.

23. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Sali Zabaw „Górska Kraina” jest
BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Środkowa
181, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000565410, NIP: 361719638.

