REGULAMIN BAJKA CAFE
1. Korzystanie z Sali Zabaw Bajka Cafe jest płatne. Zasady płatności za korzystanie z Sali
Zabaw opisane są w aktualnym cenniku.
2. Każdy korzystający, spędzający czas w Sali Zabaw Bajka Cafe zobowiązany jest do
zapoznania się z poniższym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) oraz z obowiązującym
Cennikiem przed wejściem na teren Sali Zabaw.
3. Sala Zabaw Bajka Cafe przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 1-10 lat.
Wszystkie osoby powyżej 10 lat zobowiązane są wziąć to pod uwagę i zachować w Sali
Zabaw Bajka Cafe szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń i zapobiegać
zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci.
4. Rodzice oraz opiekunowie dzieci, zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez cały
pobyt na terenie obiektu Bajka Cafe i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie
szkody przez nie wyrządzone.
5. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu Bajka Cafe.
6. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci obowiązuje co
najmniej jeden dorosły opiekun. Organizator grupy musi zapewnić odpowiednią ilość
opiekunów.
7. Na terenie całego obiektu Bajka Cafe obowiązuje :
a) zakaz wnoszenia żywności oraz napojów (za wyjątkiem sal urodzinowych podczas
zorganizowanego przyjęcia urodzinowego)
b) zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów,
c) zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających i przebywania osób po
spożyciu tego rodzaju substancji,
d) zakaz żucia gumy
e) zakaz palenia tytoniu,
f) zakaz wprowadzania zwierząt.
8. Na terenie Sali Zabaw zabrania się wszelkich agresywnych zachowań, wchodzenia po
zjeżdżalniach pod górę, niszczenia urządzeń i zabawek. Osoby, które nie dostosują się do tej
zasady, poniosą odpowiedzialność materialną.
9. Wszelkie przedmioty stanowiące zagrożenie (zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki,
bransoletki, kolczyki, telefony komórkowe, odzież z długimi sznurkami czy tasiemkami)
powinny być przekazane opiekunowi przed wejściem dziecka do Sali Zabaw Bajka Cafe.
10. Na terenie kawiarni goście zobowiązani są nosić ochraniacze na buty.
11. W strefie zabaw (Sala Zabaw, Sale Urodzinowe, Kącik dla Maluchów) obowiązuje zakaz
chodzenia w obuwiu. Założenie ochraniaczy nie jest równoznaczne ze zdjęciem obuwia i nie
upoważnia do wstępu do strefy zabaw.
12. Okrycia wierzchnie Goście powinni zostawiać w szatni. Wszystkie przedmioty wartościowe
pozostawiane są w szatni na odpowiedzialność właścicieli, Bajka Cafe za te przedmioty nie
odpowiada.
13. Zabrania się wnoszenia własnej żywności oraz napojów na teren części kawiarnianej Bajka
Cafe. Spożywanie własnej żywności oraz napojów możliwe jest tylko w salkach
urodzinowych podczas przyjęcia urodzinowego.

14. Bajka Cafe nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu lub
zaleceń Obsługi.
15. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, lub
poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub
zaniechania.
16. Goście są zobowiązani poinformować Obsługę w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych,
wypadków lub innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie w Sali Zabaw Bajka
Cafe.
17. Bajka Cafe zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Plac Zabaw wg
własnego uznania.
18. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Sali Zabaw Bajka Cafe przez
Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte
normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby
niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim
przypadku zwrócona.
19. Obsługa zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na teren Sali Zabaw Bajka Cafe osoby
stwarzających zagrożenie dla innych Gości, jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osób
o widocznych oznakach chorób zakaźnych.
20. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje
zwrot całości, ani części ceny biletu.
21. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw
wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej itp.
22. Reklamacje mogą być zgłaszane przy barze Bajka Cafe w dniu wizyty. Reklamacje składane
w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest
paragon.

