SALA ZABAW I PARK TRAMPOLIN „FUN&SPORT” jest miejscem rozrywki, które łączy dobrą
zabawę z aktywnością fizyczną. Celem działalności obiektu jest zapewnienie
Użytkownikom aktywnego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu oraz wielu
niezapomnianych wrażeń. Z uwagi na sportowy charakter „FUN&SPORT” i fakt, że
korzystanie z obiektu głównie opiera się na aktywności fizycznej, co zawsze wiąże się z
ryzykiem urazu, a także mając na względzie bezpieczeństwo swoje oraz innych
Użytkowników, każdy wchodzący na teren obiektu ma bezwzględny obowiązek zapoznania
się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN SALI ZABAW I PARKU TRAMPOLIN „FUN&SPORT” W
ŚWIĘTOCHŁOWICACH
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. „FUN&SPORT” to obiekt rekreacyjno - sportowy, który zarządzany jest przez podmiot
Dorotka Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Kościuszki 20,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS: 0000416247 ,
wpisana w rejestrze REGON pod nr 242885778, o numerze NIP 498 026 18 68, zwaną

w dalszej części regulaminu Administratorem obiektu.
2. Wszystkie osoby korzystające z „FUN&SPORT” tj. rodzice/opiekunowie, a także osoby
przebywające na terenie obiektu, bezwzględnie zobowiązane są do zapoznania siebie
i swoich podopiecznych z regulaminem obiektu oraz znajdujących się w nim
urządzeń. Wejście do obiektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i pełną akceptacją
regulaminu.
3. Rodzice/opiekunowie i korzystające dzieci, zwani są w dalszej części regulaminu
Użytkownikami/Uczestnikami obiektu.
4. „FUN&SPORT” jest obiektem o charakterze rekreacyjno – sportowym, który znajduje
się w Świętochłowicach, przy ulicy Wierzbowej 8A. W obiekcie znajdują się takie
atrakcje jak: trampoliny, konstrukcja zabawowa, strefa malucha, tor ninja, boisko.
5. Z atrakcji znajdujących się w „FUN&SPORT” mogą korzystać:
a) dzieci od 4 do 14 lat i wadze do 100 kg – tylko w obecności nadzorującego
rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia/zgody o
akceptacji regulaminów;
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b) dzieci od 1 do 4 roku życia, mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką
rodzica/opiekuna prawnego z wybranych urządzeń, po podpisaniu
oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów. Każde z urządzeń, dostępnych
na terenie obiektu, posiada swój osobny regulamin. Użytkownik ma
bezwzględny nakaz zapoznania się z każdym z nich. Rodzic/opiekun prawny
zobowiązany jest mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe;
c) dzieci poniżej 1 roku życia wchodzą bezpłatnie, ale nie mogą korzystać z
żadnych urządzeń i wyposażenia obiektu. Muszą także pozostawać cały czas
pod bezpośrednią opieką rodzica/opiekuna. Rodzic zobowiązany jest do
wypisania oświadczenia/zgody o akceptacji regulaminów.
6. Wszystkie dzieci wchodzą do „FUN&SPORT” tylko i wyłącznie pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun
ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w obiekcie.
7. Administrator obiektu nie świadczy usług opieki nad uczestnikami zabawy, ani nie
zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń.
8. Rodzice/opiekunowie, którzy nie nadzorują swoich podopiecznych robią to na własną
odpowiedzialności i ryzyko.
9. W stosunku do dzieci uczących się samodzielności obowiązuje nakaz noszenia pieluch
jednorazowych. Rodzic, który nie wywiąże się z tego nakazu i stworzy zagrożenie
epidemiologiczno – zakaźne, zostanie obciążony kosztami dezynfekcji zanieczyszonej
powierzchni obiektu.
10. W stosunku do innych zdarzeń, których skutkiem jest zagrożenie epidemiologiczno –
zakaźne, rodzic zostanie obciążony kosztami dezynfekcji zanieczyszczonej
powierzchni obiektu.
11. W wybrane dni i/lub godziny, Uczestnicy zabawy, w wieku od 1 do 4 roku życia mogą
korzystać z wyznaczonych przez Administratora obiektu urządzeń, które podczas
normalnego funkcjonowania obiektu są dla nich niedostępne. Taka informacja
zostanie przekazana przez Administratora obiektu do wiadomości publicznej za
pomocą strony internetowej lub portalu społecznościowego oraz w recepcji
„FUN&SPORT”.
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12. W przypadku, gdy Uczestnik zabawy nie potrafi swobodnie korzystać z danej atrakcji
dostępnej na terenie obiektu, oznacza to, że urządzenie nie jest dla niego (jego
wieku, zdolności fizycznych i motorycznych) przeznaczone.
13. Zabronione jest korzystanie z wyposażenia „FUN&SPORT” w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem.
14. Do wejścia na teren obiektu, Uczestnicy zabawy przygotowują się w szatniach, gdzie
zobowiązani są zostawić odzież, obuwie i wszystkie przyniesione ze sobą rzeczy.
15. Rodzice/opiekunowie wchodzą na teren obiektu „FUN&SPORT” bez obuwia – w
skarpetkach, specjalnych skarpetkach antypoślizgowych, workach ochronnych lub
obuwiu zmiennym.
16. Rodzice/opiekunowie do strefy zabawy (rozpoczynającej się przy każdym wejściu na
teren wyłożony miękką podłogą w kształcie puzzli) mogą wejść wyłącznie w
skarpetach.
17. Użytkownicy korzystający ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie obiektu,
zobowiązani są do założenia specjalnych skarpetek antypoślizgowych. Skarpetki
antypoślizgowe są dostępne w recepcji „FUN&SPORT” w rozmiarach 21 – 46.
18. Zabronione jest korzystanie z urządzeń przez Użytkowników nieposiadających
odpowiednich skarpetek antypoślizgowych.
19. W „FUN&SPORT” obowiązuje system kontroli czasu pobytu. Pobyt na terenie obiektu
jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem, który jest dostępny w recepcji
obiektu oraz na stronie internetowej www.funandsport.pl, oraz otrzymaniu kluczyka i
transpondera (karty lub opaski). Czas korzystania z obiektu rozpoczyna się w
momencie pobrania transpondera z recepcji, a kończy w momencie jego zdania do
recepcji.
20. Zakup asortymentu następuje bezgotówkowo za pomocą transpondera. Wraz z
dokonywanymi zakupami przez Użytkowników obiektu (rodziców i/lub opiekunów),
powstaje obowiązek zapłaty. Dzieci nie powinny dokonywać zakupów samodzielnie.
W przypadku, gdy dziecko dokona zakupów odpowiedzialność za powstałe
zobowiązanie ponosi rodzic/opiekun.
21. Opłaty za zakupiony asortyment oraz dodatkowy czas pobytu na terenie obiektu
opłaca się nie później niż podczas opuszczania obiektu w recepcji „FUN&SPORT”.
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22. Użytkownicy, którzy opuszczają obiekt zobowiązani są do zwrotu wszystkich
posiadanych transponderów oraz kluczy do szafek.
23. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w „FUN&SPORT” dzieci i
dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i
bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o
schorzeniach i niesprawnościach dziecka (takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach
słuchu itp.).
24. Na terenie „FUN&SPORT” obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów,
papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i innych używek.
25. W „FUN&SPORT” obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych.
26. Zabrania się wchodzenia na teren obiektu „FUN&SPORT” pod wpływem alkoholu,
narkotyków oraz innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających będą wypraszane z obiektu bez zwrotu kosztów i
odszkodowań z tego tytułu.
27. Osoby wykazujące agresywne, niepoprawne zachowanie oraz używające wulgarnych
słów będą wypraszane przez personel „FUN&SPORT” bez zwrotu kosztów i
odszkodowań z tego tytułu.
28. Zabronione jest wchodzenie na teren „FUN&SPORT” z jedzeniem i napojami
zakupionymi poza obiektem.
29. W obiekcie „FUN&SPORT” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
30. Rodzice/opiekunowie użytkowników obiektu „FUN&SPORT” ponoszą pełną
odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz inne szkody,
które użytkownicy spowodowali podczas pobytu na obiekcie, do wysokości
spowodowanej szkody i utraconych przez „FUN&SPORT” korzyści.
31. W przypadku utraty transpondera i klucza do szafki należy uiścić ́ opłatę ̨ w wysokości
50 zł (transponder + kluczyk do szafki).
32. Wszelkie uwagi związane z działalnością „FUN&SPORT” należy zgłaszać w recepcji
obiektu lub drogą mailową: kontakt@funandsport.pl.
33. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy
pozostawione, porzucone czy zgubione na terenie obiektu. Przedmioty mogące
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zaginąć lub mogące ulec uszkodzeniu (w tym telefony i sprzęt elektroniczny) należy
zostawić w zamykanych na klucz szafkach, znajdujących się w szatni.
34. Znalezione na terenie „FUN&SPORT” przedmioty należy przekazać personelowi w
recepcji obiektu, który będzie nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
35. „FUN&SPORT” zastrzega sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu na specjalne
wydarzenia. W takim przypadku, odpowiednia informacja zostanie umieszczona na
portalach społecznościowych i drzwiach wejściowych do obiektu.
36. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie
„FUN&SPORT”, a także korzystania z obiektu oraz jego urządzeń w sposób
niepowodujący ich zniszczenia. Zaleca się jednocześnie do zachowania szczególnej
ostrożności podczas pobytu w obiekcie celem zapewnienia bezpiecznego korzystania
z dostępnych atrakcji zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników.
37. Na terenie całego obiektu „FUN&SPORT” znajduje się system monitoringu wizyjnego
wraz z zapisem w postaci kamer telewizji przemysłowej, czego jest świadoma i
akceptuje ten fakt każda osoba korzystająca z atrakcji obiektu. Obraz jest
rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa
na terenie „FUN&SPORT”. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do
odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do
Regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych
oraz godności użytkowników.
38. Wejście na teren obiektu stanowi jednoznaczną zgodę na użycie swojego
anonimowego wizerunku w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu.
Materiały foto i video wykonane na terenie obiektu mogą być wykorzystywane w
działaniach promocyjnych i marketingowych obiektu, a także w przekazach
medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę.
Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
39. Administrator obiektu „FUN&SPORT” nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w
funkcjonowaniu obiektu spowodowane przez niezależne od Administratora czynniki
(np.: brak energii elektrycznej).
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40. Do dyspozycji Klientów obiektu „FUN&SPORT” są dwa parkingi – przy wejściu
głównym oraz parking dolny, z boku budynku. Klienci obiektu pozostawiają
samochody w wyznaczonym miejscu na własną odpowiedzialność.

§2 BEZPIECZEŃSTWO W „FUN&SPORT”
1. Każdy niepełnoletni Użytkownik obiektu, który korzysta z urządzeń musi znajdować
się pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Administrator obiektu nie zapewnia nadzoru nad korzystaniem z urządzeń ani nie
świadczy usług opieki nad Użytkownikami atrakcji.
3. Rodzice/opiekunowie, którzy nie nadzorują swoich podopiecznych robią to na
własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Zabronione jest korzystanie z wyposażenia obiektu „FUN&SPORT” w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność
prawną i finansową za szkody wyrządzone przez siebie i dziecko na innych
użytkownikach obiektu i w mieniu.
5. Z urządzeń znajdujących się w obiekcie można korzystać wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Administrator obiektu i personel nie odpowiadają za wystąpienie
urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z atrakcji lub nie
stosowaniem się do regulaminów obowiązujących w „FUN&SPORT”.
6. Korzystanie z obiektu „FUN&SPORT” wiąże się z ryzykiem powstania urazów i
uszkodzeń ciała. Użytkownicy obiektu znajdujący się pod opieką rodzica/opiekuna
korzystają z wyposażenia na własną odpowiedzialność. Administrator i personel
obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody użytkowników, w tym urazy,
uszkodzenia ciała i ich skutki, powstałe z winy użytkownika lub jego
rodzica/opiekuna.
7. Osoby posiadające jakiekolwiek problemy zdrowotne, u których wysiłek fizyczny
może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu oraz kobiety w ciąży, z
uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji obiektu.
8. W „FUN&SPORT” zaleca się swobodny strój do ćwiczeń fizycznych - długi rękaw oraz
długie sportowe spodnie.
9. Długie włosy muszą być bezwzględnie związane.
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10. Osobom noszącym soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej
oraz szczególnej ostrożności.
11. Osoby korzystające z urządzeń obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia specjalnych
skarpet antypoślizgowych.
12. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz biegania.
13. Zabronione jest:
a) wspinanie się po siatkach, osłonach i ścianach zabezpieczających elementy
konstrukcyjne wyposażenia obiektu,
b) siłowanie, popychanie i walczenie między sobą podczas korzystania z
urządzeń.
14. Zabronione jest w szczególności bicie, popychanie i stosowanie innych form
przemocy w stosunku do innych użytkowników „FUN&SPORT” i personelu obiektu.
15. Zabronione jest wnoszenie na teren „FUN&SPORT” własnych zabawek.
16. Zabronione jest wynoszenie poza teren „FUN&SPORT” elementów konstrukcji i
zabawek znajdujących się w obiekcie.
17. W trakcie korzystania z urządzeń:
a) nie wolno pić, jeść, lizać lizaków ani żuć gumy.
b) zabrania się noszenia łańcuszków, kolczyków, bransoletek, pierścionków,
spinek, pasków, okularów i innych rzeczy, które mogą stanowić ryzyko urazu
podczas zabawy,
c) należy opróżnić kieszenie z kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i
innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób oderwać się od ciała lub
odzieży i zagrażać bezpieczeństwu Twojemu i innych uczestników.
18. Podczas zabawy na urządzeniach znajdujących się w „FUN&SPORT” zabronione jest
korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer i innych
sprzętów elektronicznych
19. Osoby przebywające na terenie „FUN&SPORT” obowiązuje bezwzględny nakaz
stosowania się do poleceń personelu.
20. Personel „FUN&SPORT” może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego czas
pobytu, jeśli swoim zachowaniem bądź ubiorem zagraża ono innym Uczestnikom
zabawy, bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
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21. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na terenie
„FUN&SPORT”, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy
bezzwłocznie przed opuszczeniem obiektu złożyć pisemne oświadczenie (protokół
zdarzenia) w celu odnotowania zaistniałej sytuacji w dzienniku obiektu.
22. Zdarzenia niezgłoszone w sposób powyżej określony i nie odnotowane w dzienniku
obiektu uznane zostaną za niepowstałe w „FUN&SPORT”.
23. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
Użytkowników obiektu nieprzestrzegających obowiązujących Regulaminów.
24. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat personelu „FUN&SPORT” jest sygnałem do
natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na terenie obiektu.
25. Użytkownicy obiektu są zobowiązani do natychmiastowego powiadamiania
personelu o zauważonych usterkach lub wypadkach.
26. W celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego oraz innych użytkowników obiektu,
na jak najwyższym poziomie, prosimy o zgłaszanie personelowi „FUN&SPORT”
wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań
na terenie obiektu.
27. Należy powstrzymać się od prób wykonywania aktywności fizycznej, skoków, itp.,
które przekraczają możliwości fizyczne i motoryczne użytkownika lub są dla niego
niebezpieczne lub mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników zabawy.

§3 REGULAMINY I ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBIEKCIE „FUN&SPORT”
3.1. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY TRAMPOLIN W „FUN&SPORT”
3.1.1. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN W „FUN&SPORT”
1. W strefie trampolin obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń dla dzieci: poniżej 4
roku życia, poniżej 100 cm wzrostu, o wadze przekraczającej 100 kg.
2. Przed wejściem na trampolinę należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające
stawy oraz pozostałe części ciała, zgodnie z zaleceniami personelu.
3. Należy dostosować rodzaj wybranej trampoliny do swoich predyspozycji i
umiejętności, oraz doświadczenia w tego rodzaju zabawie.
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4. Na trampolinie należy skakać na jej centralnej części, unikając skakania w pobliżu
sprężyn i ich osłon. Należy wybijać się ze środka pola trampoliny zawsze z obu nóg i
lądować na obie stopy. Nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku.
Ręce powinny być wyciągnięte przed siebie dla zrównoważenia ciała.
5. Nie należy wykonywać akrobacji przewyższających własne zdolności fizyczne i
motoryczne.
6. Pamiętaj, aby przez cały czas zwracać uwagę na innych uczestników zabawy,
zwłaszcza młodszych.
7. Zabrania się skakania z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na sobie
specjalne skarpetki antypoślizgowe.
8. Na jednej trampolinie jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba.
9. Zabrania się biegania między trampolinami oraz przez trampoliny, które są zajęte
przez innych użytkowników.
10. Zabrania się przeskakiwania z trampoliny na trampolinę, jeżeli trampoliny wokół są
zajęte przez innych użytkowników.
11. Zabrania się leżenia i siedzenia na trampolinach oraz matach zabezpieczających
elementy konstrukcyjne.
12. Zabrania się wykonywania akrobacji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję
trampoliny.
13. Na matach zabezpieczających elementy konstrukcji nie wolno ćwiczyć, skakać, ani
siedzieć.
14. Zabrania się wchodzenia do strefy trampolin z telefonami komórkowymi, aparatami
fotograficznymi, kamerami i innymi urządzeniami elektronicznymi.
15. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
16. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do strefy trampolin.
Przed wejściem na trampoliny należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów,
w tym: kluczy, portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą
w jakikolwiek sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu
twojemu i innych Uczestników.
17. Zabrania się pozostawiania ubrań na trampolinach, siatkach i osłonach elementów
konstrukcji.
18. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.
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19. Zabrania się wskakiwania na siatki zabezpieczające, wspinania i wieszania się na nich.
20. Zabrania się skakania na trampolinach, jeśli w pobliżu nie ma kogoś z obsługi.
21. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony
indywidualnej oraz szczególne środki ostrożności.
22. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat personelu „FUN&SPORT” jest sygnałem do
natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na trampolinie.

3.1.2. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ (NAD
BASENEM Z GĄBKAMI) W „FUN&SPORT”
1. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej
100 cm wzrostu.
2. Ścianka wspinaczkowa służy do wchodzenia w górę i w dół.
3. Na ściance wspinaczkowej mogą przebywać jednocześnie 4 osoby.
4. Ze ścianki można wykonać skok na podkurczone nogi do basenu z gąbkami.
5. Przed skokiem należy upewnić się, że można wykonać bezpieczny zeskok, tj. basen
jest pusty, nie znajdują się w nim inni Uczestnicy zabawy.
6. Zabrania się wykonywania skoków tyłem do basenu ze ścianki wspinaczkowej.
7. Zabrania się spychania innych uczestników ze ścianki.
8. Zabrania się siadania na szczycie ścianki wspinaczkowej.
9. Zabrania się siedzenia na brzegu basenu z gąbkami.
10. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe.
11. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
12. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do strefy ścianki wspinaczkowej.
Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy,
portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych
Uczestników.
13. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat personelu „FUN&SPORT” jest sygnałem do
natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności na atrakcji.
14. Obsługa ma prawo sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej się wspinać,
ewentualnie odmówić możliwości korzystania ze ściany.
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3.1.3. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ARENY GLADIATORA W „FUN&SPORT”
1. Przy Arenie Gladiatora obowiązuje zakaz korzystania z urządzenia dla dzieci poniżej 4
roku życia i poniżej 100 cm wzrostu.
2. Na kładce mogą przebywać wyłącznie 2 osoby stojące po przeciwnych stronach (ok.
0,5 m od końca kładki).
3. Zabawa polega na zrzuceniu przeciwnika do basenu z gąbkami za pomocą
specjalnych, miękkich wałków.
4. W trakcie zabawy nie wolno spychać przeciwnika na brzeg basenu.
5. Podczas zabawy należy unikać przykładania nadmiernej siły. Nie wolno bezpośrednio
dotykać oraz uderzać przeciwnika wałkiem. Atrakcja ta służy do zabawy, dlatego
pamiętaj, aby nie wyrządzić krzywdy drugiemu Uczestnikowi.
6. Po upadku z kładki do basenu należy niezwłocznie go opuścić.
7. Zabrania się:
a) leżenia w basenie z gąbkami,
b) popychania innych do basenu z kładką,
c) skakania do basenu z kładką.
8. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe.
9. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
10. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia na Arenę Gladiatora.
Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy,
portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych
Uczestników.
11. Uczestnik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego
komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności.

3.1.4. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BASENU Z GĄBKAMI W „FUN&SPORT”
1. Z basenu z gąbkami nie mogą korzystać dzieci poniżej 4 roku życia i poniżej 100 cm
wzrostu.
2. Do basenu z gąbkami nie wolno skakać głową w dół.
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3. Do basenu może skakać jednocześnie jedna osoba z jednej trampoliny i jednej
atrakcji stacjonarnej.
4. Skacząc do basenu, upewnij się, że wylądujesz na swoich stopach, pośladkach lub
plecach.
5. Przed skokiem do basenu koniecznie opróżnij kieszenie, upewnij się, że nie masz na
sobie biżuterii lub innych elementów, które mogą spaść lub wypaść.
6. Przed skokiem do basenu upewnij się, że masz miejsce na jego wykonanie.
7. Zanim wskoczysz do basenu, pozwól innym Uczestnikom najpierw go opuścić.
8. Po wylądowaniu opuść basen najszybciej, jak to możliwe.
9. Zabrania się:
a) wyrzucania, wynoszenia gąbek z basenu i rzucania gąbkami,
b) dokopywania się do dna basenu (w sytuacji jeśli Uczestnik zgubił jakiś
przedmiot podczas przebywania w basenie winien to zgłosić obsłudze.
Przedmiot zostanie wyciągnięty z basenu po zamknięciu obiektu),
c) popychania innych do basenu,
d) zakopywania siebie i innych w basenie,
e) wskakiwania do basenu z gąbkami w pozycji "głową do dołu", gdyż mogą one
spowodować poważne urazy i uszkodzenia ciała, a nawet trwałe kalectwo.
10. Podczas lądowania w basenie należy bezwzględnie schować język za zębami.
11. Przy lądowaniu na nogach należy ugiąć nogi w kolanach, a przy lądowaniu na plecach
należy przyciągnąć podbródek do klatki piersiowej i lekko zacisnąć szczękę.
12. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności Uczestnikom wykonującym
zaawansowane akrobacje.
13. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary lub
soczewki kontaktowe.
14. Zaleca się szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy basenu gąbek, aby nie
doszło do kolizji z innymi Uczestnika obiektu.
15. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe.
16. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
17. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do basenu z gąbkami.
Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy,
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portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych
Uczestników.
18. Uczestnik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego
komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności.

3.2. REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z TORU NINJA W „FUN&SPORT”
1. Tor Ninja przeznaczony jest dla dzieci powyżej 100 cm wzrostu, powyżej 7 roku życia i
wadze do 80 kg.
2. Zabawa polega na pokonaniu toru, który składa się z 4 etapów. Podczas korzystania z
atrakcji konieczne jest wspinanie, pokonywanie przeszkód, elementów linowych i
wyposażenia zawieszonego na wysokości. Atrakcje zawieszone są nad miękką
podłogą. Podłoże to nie eliminuje ryzyka wystąpienia kontuzji, bądź wypadku.
Niekontrolowane upadki się zdarzają.
3. Korzystanie z Toru Ninja jest możliwe wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna
prawnego.
4. Aby skorzystać z konstrukcji należy poczekać, aż tor będzie pusty.
5. Jeżeli Użytkownik nie potrafi samodzielnie i swobodnie korzystać z wyposażenia toru,
oznacza to, że atrakcja nie jest przeznaczone do jego użytku. W takim wypadku
należy zaprzestać korzystania z wyposażenia.
6. Zabrania się:
a. Biegania i skakania w obszarze toru,
b. Popychania innych Uczestników podczas zabawy w obszarze toru,
c. Wspinania się na elementy konstrukcji,
d. Wchodzenia na górne elementy konstrukcji,
e. Wiszenia głową w dół na wyposażeniu toru,
7. UWAGA! Przy niekontrolowanym upadku z konstrukcji, użytkownik może doznać

kontuzji.
8. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe.
9. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
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10. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia na Tor Ninja.
Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy,
portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych
Uczestników.
11. Uczestnik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego

komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności na
Torze Ninja.

3.3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ I TORU
TUBINGOWEGO
3.3.1. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ (MAŁPIEGO
GAJU) W „FUN&SPORT”
1. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 12 lat, do 150 cm
wzrostu.
2. W konstrukcji zabawowej zabrania się:
a) biegania,
b) wspinania po siatkach zabezpieczających konstrukcję,
c) wyrzucania i wynoszenia piłek znajdujących się w basenie,
d) popychania innych Uczestników korzystających z atrakcji,
e) wchodzenia w górę zjeżdżalni,
f) zjeżdżania ze zjeżdżalni w pozycji innej, niż siedząca.
3. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe.
4. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
5. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do konstrukcji zabawowej.
Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy,
portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych
Uczestników.
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3.3.2. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z TORU TUBINGOWEGO W „FUN&SPORT”
1. Tor tubingowy przeznaczony jest dla dzieci od 5 do 12 lat, do 150 cm wzrostu.
2. Z toru tubingowego zjeżdżać może jednocześnie tylko jedna osoba. Aby wykonać
zjazd należy wejść z pontonem na szczyt zjazdu po specjalnie wyznaczonym wejściu.
3. Po wykonaniu zjazdu należy szybko zejść z hamowni toru.
4. Tor tubingowy przystosowany jest do jazdy tylko na specjalnych pontonach, które
znajdują się w obiekcie „FUN&SPORT”.
5. Dozwolone jest zjeżdżanie w pontonach tylko w pozycji siedzącej.
6. Zabrania się:
a) jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie,
b) jazdy na brzuchu, na stojąco, na kolanach,
c) jazdy na innych przedmiotach poza wyznaczonymi,
d) chodzenia po torze i blokowania zjazdu innym Uczestnikom.
7. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe.
8. Użytkownicy są obowiązani na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego
komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności.

3.3.3. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z JEŹDZIKÓW W „FUN&SPORT”
1. Jeździki przeznaczone są dla dzieci od 1,5 do 6 roku życia, do 120 cm wzrostu.
2. Pojazdy znajdujące się w obiekcie „FUN&SPORT” służą wyłącznie do jazdy wokół
konstrukcji zabawowej (małpiego gaju).
3. Zabrania się:
a) wjeżdżania jeździkiem do Szatni, Sali Urodzinowej, Strefy Malucha, Kawiarni i
innych pomieszczeń wykraczających poza strefę zabawy w obiekcie
„FUN&SPORT”,
b) wnoszenia jeździka do konstrukcji zabawowej, strefy trampolin,
c) zjeżdżania jeździkiem po torze tubingowym,
d) jedzenia i picia w jeździku.
4. Do jeżdzika należy wchodzić tylko przez otwarte drzwi.
5. Poruszając się pojazdem należy zwracać uwagę na innych Uczestników zabawy.
6. Nie wolno najeżdżać i wjeżdżać na innych uczestników zabawy.
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7. W przypadku złamania zasad regulaminu, personel ma prawo nakazać zaprzestania
korzystania z atrakcji.
8. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe.
9. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
10. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do jeździków.
Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy,
portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych
Uczestników.
11. Uczestnik jest obowiązany na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego
komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności.

3.4. REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA ZE STREFY MALUCHA W
„FUN&SPORT”
1. Strefa malucha jest przeznaczona dla dzieci od 1 do 4 roku życia.
2. W Strefie Malucha obowiązuje zakaz skakania do basenu z kulkami.
3. W Strefie Malucha obowiązuje nakaz noszenia pieluch jednorazowych u dzieci
uczących się samodzielności. Rodzic, który nie wywiąże się z tego nakazu i stworzy
zagrożenie epidemiologiczno – zakaźne, zostanie obciążony kosztami dezynfekcji
Strefy Malucha.
4. W Strefie Malucha obowiązuje zakaz rzucania się kulkami, mega klockami i klockami.
5. Rodzic ma obowiązek stałej opieki nad dzieckiem w strefie malucha.
6. Na zjeżdżalnię znajdującą się w strefie wchodzimy tylko po plastikowych stopniach.
7. Ze zjeżdżalni należy zjeżdżać w dół tylko w pozycji siedzącej.
8. Zabrania się:
a) wchodzenia w górę zjeżdżalni.
b) wynoszenia zabawek i przedmiotów ze strefy malucha do innych części parku.
c) przynoszenia elementów wyposażenia obiektu z innych części do strefy
malucha.
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9. W przypadku zanieczyszczenia przez dziecko Strefy Malucha, rodzic lub opiekun
zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów czyszczenia, dezynfekcji
urządzenia/urządzeń oraz zwrotu kosztów przestoju Strefy Malucha.
10. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
11. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia do Strefy Malucha.
12. Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy,
portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych
Uczestników.

3.5. REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z BOISKA W „FUN&SPORT”
1. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia, powyżej 100 cm wzrostu.
2. Boisko wielofunkcyjne służy grom i zabawom sportowym organizowanym w kilku
osobowych drużynach/grupach.
3. Na boisku może jednocześnie przebywać 10 osób.
4. Zabronione jest:
a) wspinanie się na siatkę i elementy konstrukcyjne boiska,
b) wyrzucanie piłek i wyposażenia sportowego za obszar boiska,
c) popychanie innych Użytkowników atrakcji.
5. Do dyspozycji użytkowników oddane zostaje wyposażenie sportowe: bramki
piłkarskie, kosze do koszykówki, drabinki naziemne, przeszkody, piłki, liny do
wspinania itp. W trakcie użytkowania wyżej wymienionego sprzętu należy
przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy.
6. Podczas zabawy na linach nie wolno:
a) wykonywać akrobacji przekraczających zdolności fizyczne i motoryczne,
b) wisieć głową w dół,
c) huśtać się,
d) wspinać się do wysokości elementów konstrukcyjnych lin.
7. Zabrania się wchodzenia z gołymi stopami. Przez cały czas zabawy należy mieć na
sobie specjalne skarpetki antypoślizgowe.
8. Podczas zabawy nie wolno pić, jeść ani żuć gum.
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9. Obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia na boisko.
Przed wejściem należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, w tym: kluczy,
portfeli, breloczków, spinek, biżuterii i innych elementów, które mogą w jakikolwiek
sposób się oderwać od ciała lub odzieży i zagrażać bezpieczeństwu twojemu i innych
Uczestników.
10. Użytkownicy są obowiązani na sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka lub stosownego
komunikatu personelu „FUN&SPORT” do zaprzestania kontynuowania aktywności.

§4 REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO
1. Impreza urodzinowa odbywa się w jednym z boksów urodzinowych, w siedzibie Sali
Zabaw i Parku Trampolin „FUN&SPORT” w Świętochłowicach, przy ul. Wierzbowej 8A.
2. Wstępnej rezerwacji terminu urodzin można dokonać osobiście w recepcji obiektu
lub drogą telefoniczną.
3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie formularza zamówienia imprezy
urodzinowej oraz wpłacenia zadatku. Podpisanie formularza zamówienia imprezy
urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest przez 3 dni kalendarzowe
licząc od dnia rezerwacji wstępnej. W przypadku braku zapłaty zadatku w terminie,
rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
5. Wpłaty zadatku dokonuje się gotówką lub kartą w recepcji obiektu. Zadatek jest
wpłacany przez zamawiającego na konkretny termin i jest bezzwrotny w przypadku
rezygnacji z urodzin
6. W przypadku dokonywania zapłaty zadatku przelewem, jako datę zapłaty uznaje się
datę zaksięgowania środków finansowych na koncie podmiotu Dorotka Sp. z o. o. W
opisie przelewu należy podać termin imprezy urodzinowej wynikający z dokumentu
zamówienia.
7. Wysokość zadatku wynosi 50% całkowitego kosztu wybranego pakietu
urodzinowego. Zamawiając dodatkowe atrakcje, wysokość zadatku ustalana jest
indywidualnie.
8. Zamawiający przyjęcie urodzinowe jest zobowiązany do posiadania i dostarczenia
personelowi „FUN&SPORT” zgody rodzica lub opiekuna każdego z gości imprezy
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urodzinowej na korzystanie z urządzeń znajdujących się w obiekcie, nie później niż w
dniu imprezy.
9. W przypadku braku zgody rodzica lub opiekuna któregokolwiek z uczestników
imprezy urodzinowej, personel ma prawo odmówić dziecku korzystania z atrakcji
znajdujących się w obiekcie, ze względów bezpieczeństwa.
10. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i zaproszonych gości przez czas trwania imprezy
urodzinowej jest wydzielony boks urodzinowy.
11. Czas wynajmu boksu urodzinowego wynosi 2,5 godz. (czas liczony jest od ustalonej
godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
12. W pakietach urodzinowych minimalna liczba opłaconych gości to 10 osób.
13. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 10 gości. Od 11 -15
uczestników opłata za wejściówki pobierana jest zgodnie z obowiązującą ceną za
osobę w wybranym pakiecie.
14. Impreza urodzinowa organizowana dla powyżej 15 osób (od 16 osoby) obowiązuje
kolejny pakiet urodzinowy.
15. W przypadku organizacji imprezy urodzinowej dla grupy powyżej 12 osób (od 13
osoby) obowiązuje opłata za dodatkowego animatora w wysokości 80 zł.
16. W przypadku organizacji imprezy urodzinowej dla grupy do 5 osób, organizatora
obowiązuje 80% ceny wybranego pakietu.
17. W każdym pakiecie urodzinowym przysługuje prezent dla solenizanta.
18. Rozliczenie imprezy urodzinowej następuje w dniu imprezy, po rozpoczęciu się
przyjęcia urodzinowego.
19. „FUN&SPORT” zezwala na przyniesienie własnego ciasta/tortu dla gości jubilata,
jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
20. „FUN&SPORT” zezwala na przyniesienie poczęstunku dla rodziców. Zamawiający
powinien przynieść ze sobą papierową zastawę. W przypadku jej braku,
„FUN&SPORT” naliczy opłatę talerzykową w wysokości 1,5 zł/os.
21. Poczęstunek zapewniany przez zamawiającego urodziny, jest organizowany na jego
ryzyko i koszt. Zamawiający zobowiązany jest do utrzymywania czystości w
odniesieniu do przyniesionych przez siebie i gości przedmiotów, napojów i żywności.
22. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata) serwowany jest zgodnie z opłatą
obowiązującą w kawiarni.
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23. Ze względów bezpieczeństwa i higieny, poczęstunek przygotowany dla uczestników
imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w sali urodzinowej obiektu.
24. Zabronione jest przynoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz szampana
typu „PICCOLO” itp.
25. Zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji, atrakcji i tortu należy zgłaszać
najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.
26. Organizator zobowiązany jest do poinformowania „FUN&SPORT” o dodatkowych
gościach, którzy przekraczają limit 10 osób, najpóźniej 3 dni przed imprezą.
27. W przypadku zwiększenia listy gości w dniu imprezy, organizator dopłaca za każdą
kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem wybranego pakietu
urodzinowego.
28. „FUN&SPORT” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
kawiarni i obiektu.
29. Imprezy urodzinowe w „FUN&SPORT” są organizowane dla dzieci powyżej 4 roku
życia. Za gości uważane są dzieci od 4 roku życia.
30. Brak zgody rodzica lub opiekuna na korzystanie z urządzeń może skutkować odmową
wstępu do „FUN&SPORT”.
31. Zamawiający imprezę urodzinową jest odpowiedzialny również finansowo za gości
zaproszonych do „FUN&SPORT”.
32. Zabawa urodzinowa jest prowadzona przez Animatora (opiekuna urodzin). Do jego
obowiązków należy: przywitanie gości, prowadzenie gier i zabaw, wniesienie tortu,
uzupełnianie napojów i poczęstunku, dodatkowo płatne atrakcje, wręczenie
prezentów, pożegnanie gości.
33. Animator (opiekun urodzin) nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie,
szkody i krzywdy przez nie wyrządzone. Dzieci każdorazowo pozostają pod opieką
Rodziców/opiekunów. Animator odpowiada za organizację i przebieg urodzin, a nie
za opiekę nad uczestnikami.
34. Ze względów higieniczno – sanitarnych poczęstunek przygotowywany dla
uczestników zabawy może być spożywany wyłącznie na terenie salki urodzinowej.
35. Tort oraz dodatkowe płatne atrakcje organizowane są na ostatnie 40 minut urodzin.
36. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązują zasady zawarte w REGULAMINIE
„FUN&SPORT”.
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§5 REGULAMIN RODZICA
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć skarpetki, bądź
folię ochronną na obuwie.
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do strefy zabawy w obuwiu.
3. Koszt zabawy określony jest w cenniku, który dostępny jest w recepcji obiektu oraz
na stronie internetowej: www.funandsport.pl.
4. Obowiązująca cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
5. Potwierdzeniem prawa do przebywania w parku przez dziecko jest otrzymany w
trakcie zakupu biletu transponder (opaska bądź karta).
6. Opłata za pobyt w obiekcie pobierana jest z góry, za wybraną przez Klienta usługę.
Opłata nie podlega zwrotowi.
7. Czasu pobytu dziecka na terenie obiektu pilnuje rodzic/opiekun. W przypadku
przekroczenia czasu pobytu, zostanie doliczona opłata.
8. Do strefy zabawy nie można wnosić jedzenia oraz napojów. Zakupione produkty
spożywcze w naszej kawiarni mogą być spożywane jedynie przy stolikach.
9. Prosimy rodziców/opiekunów o zdjęcie dzieciom łańcuszków, spinek, zegarków,
kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla
bawiących się innych dzieci.
10. Prosimy o ZAKŁADANIE PIELUCH JEDNORAZOWYCH dzieciom, które są na etapie
nauki samodzielnego załatwiana się. W przypadku zanieczyszczenia urządzeń przez
dziecko, a tym samym stworzenia zagrożenia epidemiologiczno – zakaźnego,
rodzic/opiekun jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów czyszczenia,
dezynfekcji urządzenia/urządzeń oraz zwrotu związanych z tym kosztów przestoju
obiektu.
11. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem obiektu oraz regulaminami
poszczególnych urządzeń.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu,
które nie zostały uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do
personelu obiektu „FUN&SPORT”.
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2. Wszelkie reklamacje rozpatruje Administrator obiektu w ciągu 14 dni od daty
otrzymania zgłoszenia na adres korespondencyjny: FUN&SPORT ul. Wierzbowa 8A,
41 – 600 Świętochłowice.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zgodnie
z odpowiednimi przepisami k.p.c. – jest Sąd miejsca wykonania umowy, czyli Sąd
Rejonowy w Chorzowie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym. Zostałem uprzedzony odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – „RODO”) informujemy, iż:
Administratorem danych jest Dorotka Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 20, 41 – 940 Piekary
Śląskie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych
Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować drogą
telefoniczną pod numerem telefonu: 697 717 129. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu wykonania umowy (interes gospodarczy), odpowiedzi na zapytanie lub
realizacją zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale są niezbędne
do przetworzenia zapytania. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia
przez użytkowania zgody na ich przetwarzanie lub zakończenia trwania umowy.
Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są
widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu
do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zastrzegamy sobie
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prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na
potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, postępowań
odszkodowawczych lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo
udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Dorotka Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
8. Atrakcje w parku przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1 do 14 roku życia i wagi do
100 kg.
9. Z niektórych atrakcji mogą korzystać jedynie dzieci powyżej 100 cm wzrostu.
10. Dzieci poniżej 4 roku życia muszą przebywać pod stałą opieką rodziców/opiekunów,
którzy są zobowiązani mieć na nogach skarpetki antypoślizgowe.
11. Każdy opiekun zobowiązany jest do wypełnienia ZGODY (wypisanie jej w domu skróci
czas oczekiwania w recepcji).
12. W parku obowiązuje wygodny, sportowy strój zmienny oraz specjalne skarpetki
antypoślizgowe (skarpety można mieć własne lub zakupić w recepcji FUN&SPORT).

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.08.2019 r.
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