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Regulamin korzystania z placu zabaw

na obiekcie  Mazowsze Medi Spa w Ustroniu 

Plac zabaw jest dostępny dla Gości Mazowsze Medi Spa bezpłatnie. 

 

1. Osoby korzystające z placu zabaw, zobowiązane są do zapoznania się i do bezwzględnego przestrzegania 
niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy zabaw na  placu  są w pełni świadomi, że teren placu nie jest nadzorowany przez personel 
obiektu i  korzystają z udostępnionych atrakcji na własną odpowiedzialność. W związku z czym  
korzystający  oświadcza, że nie będzie wysuwał wobec Mazowsze Medi SPA  żadnych roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu wypadków, obrażeń  lub szkód, w tym na osobie, powstałych w trakcie 
korzystania z placu zabaw. 

3. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym wyłącznie zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.  
4. Wszystkie urządzenia i sprzęt znajdujący się na placu zabaw, mogą być wykorzystywane wyłącznie 

zgodnie z przeznaczeniem. 
5. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do 14 lat. 
6. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać  pod opieką dorosłych. 
7. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku i nie 

stwarzania swoim zachowaniem niebezpieczeństwa wypadku. Naruszenie tego obowiązku  może 
spowodować   usuniecie korzystającego  z  placu zabaw. 

8. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych,  palenia 
papierosów oraz przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 
odurzających. 

9. Zabrania się w szczególności: 
a. Niszczenia urządzeń służących do zabawy, 
b. Wchodzenia na daszki urządzeń i górne części konstrukcji, 
c. Korzystania z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce, 
d. Spożywania słodyczy, innego  jedzenia i  picia podczas zabawy, 
e. Zaśmiecania terenu, 
f. Niszczenia zieleni, 
g. Wprowadzania zwierząt. 

10.  Na trampolinie może przebywać max. jedno dziecko. 
11. W basenie dzieci w wieku do 12 lat mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych. 
12. W wypadkach zaistnienia konieczności podjęcia działań, w szczególności dla zagwarantowania 

bezpieczeństwa, korzystający zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom personelu. 
13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu,  urządzeń na terenie placu zabaw oraz za skutki  wypadków 

mogących mieć miejsce podczas   korzystania z placu zabaw,  odpowiada wyłącznie osoba 
korzystająca, a  jeżeli jest to osoba niepełnoletnia jej opiekun prawny. 

14.  Uczestnik z momentem skorzystania z placu zabaw przyjmuje postanowienia niniejszego 
regulaminu do stosowania. 
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