Regulamin Sali Zabaw Ale Fun, Al. Jerozolimskie 200, Budynek Mega Meble, 02-486 Warszawa

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Sali Zabaw Ale Fun.
2. Każdy korzystający, spędzający czas w Sali Zabaw ma obowiązek zapoznać się z poniższym
Regulaminem oraz z obowiązującym Cennikiem przed wejściem na teren Sali Zabaw.
3. Korzystanie z Sali Zabaw jest odpłatne. Cennik jest dostępny w lokalu oraz na stronie
internetowej www.alefun.pl. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu.
4. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 12 lat. Wszystkie osoby powyżej 13
lat zobowiązane są wziąć to pod uwagę i zachować w Sali Zabaw szczególną ostrożność, nie
powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla młodszych dzieci.
5. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat mogą przebywać na terenie Sali Zabaw pod opieką osób
pełnoletnich. Rodzice i opiekunowie dzieci, zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez
cały pobyt na terenie Sali Zabaw Ale Fun.
6. Dzieci w wieku od 1 do 3 lat pozostają pod opieką rodziców/opiekunów, mogą bawić się w
kąciku malucha. Na konstrukcję wchodzą tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.
7. Rodzice/opiekunowie dzieci korzystających z Sali Zabaw nie ponoszą opłaty za wejście.
8. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje obuwie zamienne, ochraniacze na buty, bądź przebywanie
w skarpetkach. Nie dopuszczalny jest pobyt z gołymi stopami bądź w cienkich skarpetkach.
9. Korzystający z Sali Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
10. Zabrania się wynoszenia z Sali Zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji.
11. Wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie (zegarki, biżuteria, łańcuszki, pierścionki,
bransoletki, klucze, telefony komórkowe, odzież z długimi sznurkami czy tasiemkami)
powinny być przekazane Rodzicowi/Opiekunami przed wejściem dziecka na Salę Zabaw.
12. Okrycie wierzchnie powinno być pozostawione w szatni.
13. Zabrania się wnoszenia żywności oraz napojów na teren Sali Zabaw. Spożywanie żywności
oraz napojów możliwe jest tylko i wyłącznie na terenie kawiarni Ale Fun. Niniejszy zakaz nie
dotyczy dzieci karmionych butelką.
14. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje:
• Zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów
• Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających
• Zakaz palenia papierosów
• Zakaz żucia gumy – na konstrukcji, parku linowym i paintballu laserowym
• Zakaz wchodzenia z lizakami i z jedzeniem na konstrukcję
• Zakaz wprowadzania zwierząt
• Nieprawidłowe zjeżdżanie (głową w dół) i skakanie na zjeżdżalni
• Zabrania się wszelkich agresywnych zachowań typu popychanie, niszczenie
urządzeń, używanie wulgarnych słów.
15. Goście są zobowiązani poinformować Obsługę w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych,
wypadków lub innych zdarzeń czy zachowań stwarzających zagrożenie na Sali Zabaw.
16. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Sali Zabaw Ale Fun.
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