
REGULAMIN SALI ZABAW I ANIMACJI 

BALTIVIA Sea Resort **** 

 

1. Wejście na Salę Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Rodzic/opiekun dziecka korzystającego z Sali Zabaw ma obowiązek zapoznania się z           

Regulaminem, tabliczkami informacyjnymi, tabliczkami piktogramowymi, znakami i       

instrukcją użytkowania oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku. 

3. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie obiektu nie zapewnia opieki i nadzoru          

nad dziećmi przebywającymi w Sali Zabaw. 

4. Sala Zabaw czynna jest w godzinach od 8.00 do 20.00. 

5. Sala Zabaw przeznaczona jest wyłącznie dla gości BALTIVIA Sea Resort ****.  

6. Zajęcia realizowane przez animatorkę na Sali Zabaw prowadzone są od poniedziałku           

do soboty,  w godz. od 10.00  do 13.00 oraz od 16.00 do 19.00. 

7. Dniem wolnym od zajęć prowadzonych przez animatorkę jest niedziela. 

8. Zajęcia animacyjne prowadzone są w terminie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2018r. 

9. W pozostałych terminach korzystanie z Sali Zabaw tylko pod opieką          

rodziców/opiekunów. 

10. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 12 lat. 

11. Dzieci do 4 roku życia mogą przebywać na Sali Zabaw wyłącznie pod opieką             

rodziców/opiekunów. 

12. Zabawki znajdujące się na Sali Zabaw przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku             

życia. 

13. Z urządzeń, zabawek znajdujących się na terenie Sali Zabaw należy korzystać zgodnie            

z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich          

rodzice/opiekunowie i są oni zobowiązaniu do naprawy bądź odkupienia         

uszkodzonych urządzeń i zabawek. 

14. Zabrania się wynoszenia zabawek z Sali Zabaw. 

15. Do Sali Zabaw zabrania się wnoszenia własnych zabawek lub innych „rekwizytów”           

mogących narazić na uszkodzenie ciała bawiących się dzieci lub wyposażenia Sali           

Zabaw, a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie ze wszelkich          

przedmiotów i pozbyć się gumy do żucia. O tym czy dany przedmiot może być              

wniesiony do Sali Zabaw, w przypadkach spornych decyduje Obsługa Sali Zabaw lub            

Baltivia Sea Resort. 

16. Za rzeczy zagubione lub pozostawione na Sali Zabaw Obsługa Sali Zabaw oraz            

właściciel BALTIVIA Sea Resort **** nie ponoszą odpowiedzialności. Przedmioty         

mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera należy          

odpowiednio zabezpieczyć. Organizator nie odpowiada za zniszczenie przedmiotów        

klienta. 

17. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wyłącznie rodzice/opiekunowie.      

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia dzieciom łańcuszków, kolczyków        



oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących         

się w Sali Zabaw.  

18. Rodzice/opiekunowie mogą przebywać na Sali Zabaw wraz z dziećmi. 

19. Rodzice/opiekunowie pozostawiający dzieci na Sali Zabaw robią to wyłącznie na          

własną odpowiedzialność. Niemniej jednak, w takiej sytuacji rodzice/opiekunowie        

zobowiązani są do poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka, obsługę Sali          

Zabaw oraz przekazanie numeru telefonu komórkowego i wypełnienie        

odpowiedniego formularza. 

20. BALTIVIA Sea Resort **** przewiduje możliwość prowadzenia zajęć i animacji poza           

Salą Zabaw, w tym poza budynkiem, lecz każdorazowo na terenie należącym do            

BALTIVIA Sea Resort ****. 

21. Zajęcia i animacje prowadzone poza Salą Zabaw przeznaczone są dla dzieci powyżej            

czwartego roku życia. 

22. Dzieci uczestniczące w zajęciach i animacjach poza Salą Zabaw winny bezwzględnie           

pozostawać pod opieką rodziców lub innych opiekunów. Pozostawienie dziecka bez          

opieki rodzica nie powoduje przejścia odpowiedzialności na organizatora animacji i          

następuje na wyłączne ryzyko rodziców lub opiekunów. 

23. W trosce o zdrowie wszystkich użytkowników Sali Zabaw, osoby z ewidentnymi           

objawami przeziębienia bądź innej choroby, nie będą wpuszczone na teren Sali           

Zabaw lub zostaną poproszone o jej opuszczenie. Obowiązkiem rodziców/opiekunów         

jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niepełnosprawnościach dziecka        

takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu, itp. 

24. Z urządzeń w Sali Zabaw 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. niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju. 

25. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli            

swoim zachowaniem lub ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.  

26. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia          

papierosów, wprowadzania zwierząt oraz jedzenia i picia w strefie przeznaczonej do           

zabawy dla dzieci.  

27. Dzieci i dorośli przebywający w Sali Zabaw są zobowiązani do przestrzegania           

Regulaminu i wykonywania poleceń personelu związanych z obowiązującym        

Regulaminem.  

28. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu          

dziecka, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Sali Zabaw.  

29. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody       

wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu.  

30. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie atrakcji zastrzega sobie prawo do         

monitorowania obiektu.  



31. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Sali Zabaw jest BALTIVIA – Andrzej          

Makowiecki. 


