
Regulamin Sali zabaw dla dzieci Igraszka 
 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Sali zabaw dla dzieci 
Igraszka, zwanej dalej w skrócie Igraszka bądź Sala zabaw. 

2.  Salę zabaw prowadzi: Sala zabaw dla dzieci Igraszka Piotr Zygmuntowicz 
3. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 12 lat. 
4. Dzieci korzystają z Igraszki wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby (rodzica 

lub innego pełnoletniego opiekuna). 
5. Prowadzący Igraszkę nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi z Sali zabaw. 
6. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu lub karnetu 

o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Za bilet lub karnet 
niewykorzystany prowadzący Igraszkę  nie zwraca pieniędzy. Karnet wystawiany jest na imię 
i nazwisko Dziecka i okazywany winien być każdorazowo przy bramkach wejściowych do 
Sali Zabaw. 

7. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem. 

8. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna 
z Dzieckiem do Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie zwraca kosztów wykupienia biletu 
lub karnetu. 

9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do przechowywania dowodu zakupu wstępu do czasu 
opuszczenia Sali zabaw dla dzieci Igraszka. 

10. Rodzice/Opiekunowie sami pilnują godziny zakończenia zabawy, a za przekroczenie 
wykupionego czasu pobierana będzie dodatkowa opłata, zgodna z cennikiem. 

11. W przypadku zagubienia biletu wstępu (paragon/karnet) potwierdzającego dokonanie opłaty 
za określony czas pobytu w Igraszce opiekun/rodzic zobowiązany jest do dokonania opłaty 
20zł za brak dokumentu stwierdzającego czas wejścia do Sali zabaw. Opłata spowodowana 
jest niemożliwością zweryfikowania czasu pobytu w Igraszce. 

12. Do Igraszki z każdym dzieckiem bezpłatnie może wejść dwoje opiekunów. Każdy kolejny 
ponosi koszt standardowego biletu. 

13. Dzieci do 1-go roku życia, jako rodzeństwo dziecka ponoszącego opłatę, mogą wejść z 
opiekunem bezpłatnie. 

14. Uwaga !! Wszystkie kupony rabatowe dotyczą wejść indywidualnych (kupony nie obejmują 
przyjęć  Urodzinowych oraz specjalnych imprez organizowanych w Igraszce). 

15. Na konstrukcji zabawowej Sali Zabaw może jednocześnie przebywać 50 dzieci. 
16. Prowadzący Igraszkę zastrzega sobie prawo odmowy wstępu do Sali zabaw w przypadku 

nadmiernej liczby osób przebywających w danej chwili na terenie Igraszki, lub gdy zaistnieje 
podejrzenie, że osoba chcąca zakupić bilet jest niepełnoletnia, pod wpływem alkoholu lub 
zachowuje się niegrzecznie bądź agresywnie. 

17. Prowadzący Igraszkę zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje konkretnym 
osobom lub całkowite wyłączenie z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów 
w przypadku gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza 
zastrzeżenia lub zachowanie osób z nich korzystających jest niezgodne z przyjętymi 
względami bezpieczeństwa. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, 
wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny 
biletu wstępu lub zwrotu jego wartości. 
 
 



18. Prowadzący i właściciel Igraszki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
powstałe w związku z korzystaniem przez dzieci i ich opiekunów z Sali zabaw, 
chyba że takie szkody powstały z winy prowadzącego i właściciela Sali zabaw dla dzieci 
Igraszka. Prowadzący i właściciel Igraszki nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
osób korzystających z Sali zabaw, które nie przestrzegają Regulaminu lub innych 
powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa. Jeśli dziecko, za przyzwoleniem opiekuna, 
korzysta z Sali zabaw w sposób niewłaściwy do jego wieku, predyspozycji i umiejętności lub 
sprzeczny z niniejszym Regulaminem, odpowiedzialność prowadzącego 
i właściciela Igraszki jest wyłączona. 

19. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy 
niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na 
terenie Sali Zabaw. 

20. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych 
osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pozostające pod ich opieką. 

21. Dziecko i opiekun pozostający z dzieckiem na terenie Igraszki są zobowiązani do 
pozostawienia ubrania i obuwia w szatni. Dzieci korzystają z Igraszki w czystych skarpetkach, 
rajstopach. Opiekunowie korzystają z Igraszki bez obuwia, w ochraniaczach, bądź 
zakupionych jednorazowych skarpetach, przy czym korzystanie przez opiekunów 
z Igraszki w butach na wysokim obcasie jest bezwzględnie zabronione.  
Opiekunowie korzystający z Igraszki w obuwiu lub bez ochraniaczy mogą zostać 
poproszeni o opuszczenie Sali zabaw wraz z dzieckiem, bez zwrotu kosztu biletu wstępu. 

22. Rodzice/Opiekunowie powinni dopilnować, aby dziecko zdjęło wszelkie elementy 
ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne 
niebezpieczeństwo w czasie zabawy. 

23. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do 
odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym. 

24. Prowadzący i właściciel Igraszki nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie 
rzeczy pozostawionych na terenie Sali zabaw. 

25. Korzystający z Igraszki zobowiązani są do zachowania czystości i porządku. 
26. Posiłki i napoje zakupione w Igraszce mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych. Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków i napojów na atrakcjach, 
konstrukcjach i zabawkach. Spożywanie własnych posiłków, niezakupionych w Igraszce jest 
zabronione. . Spożywanie własnych posiłków, niezakupionych w Igraszce jest zabronione- 
obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia artykułów spożywczych i napojów. 

27. Na terenie Igraszki palenie tytoniu ( w tym e-papierosów) oraz spożywanie napojów 
alkoholowych jest całkowicie zabronione. Na terenie Igraszki nie mogą przebywać osoby 
znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

28. Wynoszenie z Igraszki zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji Sali zabaw jest 
zabronione. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko zabawek lub urządzeń Igraszki 
odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka. 

29. Wnoszenie do Igraszki wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie 
dla korzystających z Sali zabaw, jak również wnoszenie własnych zabawek na teren Igraszki 
jest zabronione. 

30. Opiekunowie dzieci przebywających na terenie placu zabaw Igraszka zobowiązani są do 
niezwłocznego powiadomienia pracowników Sali zabaw o pojawiających się 
niedogodnościach lub problemach zaistniałych na terenie placu zabaw oraz stwierdzonych 
naruszeniach zasad bezpieczeństwa obowiązujących na placu zabaw przez innych 
uczestników zabaw. 

31. Zabrania się również: 
o wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające, 
o nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni, 



o nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni, 
o popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw, 
o wynoszenia z konstrukcji zabawowej jakichkolwiek elementów jej wyposażenia, 
o skakania do basenu z piłeczkami, 
o wchodzenia ze zwierzętami. 

32. Opiekun lub rodzic dziecka korzystającego z Igraszki ma obowiązek przekazania informacji 
powyżej dziecku (o ile poziom dojrzałości dziecka na to pozwala) w sposób dla niego 
zrozumiały. 

33. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin 
otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie 
wymagają pisemnego aneksu. 

34. Sala zabaw dla dzieci Igraszka zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego 
Regulaminu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


