SERDECZNIE WITAMY W RODZINNYM PARKU ATRAKCJI CENTAURUS !

Jesteśmy przekonani, że nasz Park Atrakcji dostarczy Państwu wielu niezapomnianych
wrażeń. Jako odpowiedzialni organizatorzy zabawy dbamy o Państwa bezpieczeństwo,
albowiem dobra zabawa to niesamowite wrażenia połączone z profesjonalizmem obsługi i
najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Należy pamiętać o ogólnie przyjętych zasadach
bezpieczeństwa. Oznacza to przede wszystkim nie narażanie zdrowia własnego i innych osób
na uszczerbek oraz uprzejme i kulturalne zachowanie wobec pozostałych gości Parku
Atrakcji. Państwa bezpieczeństwo jest dla Nas najważniejsze, dlatego kupując bilet oraz
wchodząc na teren naszego Parku deklarujecie Państwo uważne zaznajomienie się z
regulaminami oraz instrukcjami w nim obowiązującymi. Stosując się do regulaminów,
instrukcji porządkowych oraz poleceń obsługi obowiązujących na terenie naszego Parku
Atrakcji mogą Państwo wspomóc nasze starania ukierunkowane na zapewnienie Państwu
bezpieczeństwa.
Zwracamy szczególną uwagę rodzicom oraz opiekunom grup zorganizowanych na nadzór
nad swoimi pociechami oraz współpracę z obsługą Parku Atrakcji przy organizacji zabawy
na terenie obiektu.
Ogólne zasady funkcjonowania Parku Atrakcji
1. Park Atrakcji CENTAURUS to kompleks stref przeznaczonych do zabawy oraz
wypoczynku.
2. Na terenie Parku Atrakcji mogą przebywać wyłącznie osoby z ważnymi biletami
wstępu. Wstęp do Parku Atrakcji odbywa się na podstawie określonego biletu wstępu
zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się przy kasach oraz na stronie
internetowej Parku.
3. Organizator, obsługa – oznacza personel obsługujący Park Atrakcji.
4. Klient – oznacza dziecko oraz prawnego i dorosłego opiekuna dziecka lub osobę
reprezentującą prawnego opiekuna i działająca w jego imieniu, sprawująca opiekę

nad dzieckiem, osobę zamawiającą usługę świadczoną przez Organizatora. Klient jest
jednocześnie Uczestnikiem.
5. Opiekunem może być wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku wątpliwości co do
wieku opiekuna, obsługa ma prawo zweryfikować dokument tożsamości opiekuna,
pod rygorem uniemożliwienia skorzystania z usług.
6. Osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków
odurzających, obsługa Parku Atrakcji może zabronić wejścia na teren obiektu lub
osoby takie mogą zostać wyproszone z terenu Parku. Bezwzględnie zabronione jest
wnoszenie oraz spożywanie alkoholu czy też środków odurzających w obrębie Parku
Atrakcji.
7. Wstęp do Parku Atrakcji oraz korzystanie z dostępnych w nim atrakcji dla dzieci
i młodzieży do 13 roku życia musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem rodziców lub
opiekunów prawnych.
8. Dni i godziny otwarcia Parku Atrakcji podawane są na stronie internetowej oraz na
tablicach umieszczonych przed kasami Obiektu. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany harmonogramu godzin otwarcia lub zamknięcia Parku lub poszczególnych
stref bez podania przyczyny, za uprzednim poinformowaniem Klientów. Zmiana
harmonogramu nie może nastąpić w trakcie korzystania z atrakcji, za wyjątkiem
sytuacji nagłych, będących wynikiem siły wyższej.
9. W sytuacji przerwy w funkcjonowaniu Parku z przyczyn wynikających z winy
Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Klientom ceny zakupu biletu
lub umożliwienia korzystania z atrakcji w innym terminie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiany te nie mogą mieć
miejsca w trakcie korzystania z urządzenia przez Klienta. Powyższe zmiany nie
stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
11. W przypadku zdarzeń losowych, uszczerbku na zdrowiu lub mieniu należy
niezwłocznie zgłosić taką informację obsłudze. Wszelkie roszczenia zgłoszone po
opuszczeniu zabawy na urządzeniu uznane zostaną za niepowstałe na jego terenie
i w związku z zabawą na atrakcji.
12. Na terenie Parku Atrakcji należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
13. Wprowadzanie zwierząt na teren Parku Atrakcji jest kategorycznie zabronione.

14. Park Atrakcji powinno się zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, po trasach
w tym celu oznakowanych. Nieuprawnione jest wspinanie się i przechodzenie przez
punkty graniczne, barierki czy też blokady.
15. Z uwagi na względy bezpieczeństwa nie można po Parku Atrakcji poruszać się na
rowerze, hulajnodze, deskorolce czy też innych urządzeniach.
16. Nie jest pożądane nadmierne hałasowanie na terenie Parku Atrakcji, należy zachować
ostrożność i nie przeszkadzać innym uczestnikom.
17. Rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Parku zostaną przekazane do biura
obsługi Klienta, gdzie mogą zostać odebrane przez ich właścicieli w terminie miesiąca.
Po upływie oznaczonego terminu rzeczy przekazywane są do biura rzeczy
znalezionych.
18. Wykorzystywanie zdjęć wykonanych na terenie Parku Atrakcji w celach komercyjnych
oraz marketingowych wymaga zgody obsługi Parku wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem

nieważności.
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wykorzystywane i utrwalane wyłącznie w celach osobistych.
19. Na terenie całego Obiektu obowiązuje:
- Zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, w tym przedmiotów ostrych i szklanych, broni, materiałów wybuchowych. Personel obiektu zastrzega sobie możliwość
niewpuszczenia Gości posiadających przy sobie przedmioty, mogące stworzyć potencjalne zagrożenie dla innych Gości.
- Zakaz wnoszenia własnej żywności i napojów; wyjątkiem są mleko i napoje specjalistyczne w butelkach ze smoczkiem lub tzw. kubkach niekapkach dla niemowląt. Bezwzględnie zabronione jest wnoszenie napojów w opakowaniach szklanych.
- Zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu
tego rodzaju substancji.
- Zakaz palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych.
- Zakaz wprowadzania zwierząt.
- Zakaz wnoszenia własnych zabawek.
- Zakaz wynoszenia lub przenoszenia sprzętu i innych elementów będących wyposażeniem Parku Atrakcji.

20. Na terenie Obiektu zabronione są zachowania mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla Gości, w tym: zachowania agresywne, bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osoby naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji placu zabaw, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie, bieganie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne.
21. Zabronione jest własne grillowanie oraz palenie otwartego ognia poza miejscem do
tego wyznaczonym. Każdorazowo w tych celach wymagana jest pisemna zgoda obsługi Parku Atrakcji.
22. Klienci Parku Atrakcji wyrażają zgodę na monitorowanie ich pobytu za pomocą
kamer przemysłowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa, z zachowaniem
nienaruszalności ich dóbr osobistych. Klienci akceptują możliwość wykorzystania
tych nagrań w sytuacjach tego wymagających.
23. Park Atrakcji nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych związanych
z upublicznieniem wizerunku użytkowników znajdujących się na terenie Parku przez
osoby trzecie.

Parkowanie
Na parkingach Parku Atrakcji wiążące są przepisy oraz znaki drogowe przewidziane
przez kodeks ruchu drogowego. Celem zachowania bezpieczeństwa oraz uniknięcia
kolizji, użytkownik pojazdu zobowiązany jest do stosowania poleceń obsługi parkingu.
Zaparkowanie pojazdu możliwe jest wyłącznie w miejscach przeznaczonych do tego
celu. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, utrudniającym ruch innych
pojazdów zostanie usunięty na koszt i ryzyko właściciela. Dla Klientów Parku Atrakcji
parking jest bezpłatny. Parking jest niestrzeżony, stąd też użytkownik, który decyduje
się na pozostawienie swojego pojazdu na parkingu Parku Atrakcji zobowiązany jest
przed jego opuszczeniem sprawdzić, czy wszystkie drzwi, bagażnik oraz szyby są
zamknięte oraz czy wewnątrz pojazdu nie pozostają żadne wartościowe przedmioty.

Korzystanie z urządzeń w Parku Atrakcji
1. Rodzice oraz opiekunowie odpowiedzialni za zachowanie dzieci w Parku Atrakcji,
w szczególności za przestrzeganie przez dzieci zasad obowiązujących na terenie
Parku.
2. Przed każdym urządzeniem / atrakcją znajduje się regulamin, w którym opisano
bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia, do którego należy się
bezwzględnie stosować.
3. Obsługa ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobom niestosującym się do
postanowień regulaminu Parku, a także regulaminów poszczególnych Obiektów.
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nieprzestrzegających, pomimo upomnienia, postanowień regulaminów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzane w następstwie
nierespektowania upomnień i świadomego łamania postanowień regulaminu
i zasad korzystania z urządzenia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży
przez klienta z jego winy umyślnej.
7. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości
świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
8. Minimalny wiek potrzebny do korzystania z atrakcji to 3 lata. Należy indywidualnie
ocenić i dobrać stopień trudności oferowanych atrakcji do wieku i sprawności
dziecka.
Reklama towarów i usług
Reklama oraz jakiekolwiek oferowanie sprzedaży produktów czy towarów na terenie Parku
Rozrywki oraz parkingów przynależnych do Parku wymaga zgody pisemnej zarządcy obiektu.

