REGULAMIN STREFY DLA DZIECI SOFT PARK
W PARKU TRAMPLIN PARABOLA
Strefa dla dzieci SOFT PARK w Parku trampolin Parabola – to Plac Zabaw, z którego
mogą korzystać dzieci po zakupieniu biletu. Właścicielem jest Times spółka
z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa (ul. Orzeszkowej 4,
43-502 Czechowice-Dziedzice), nr KRS 0000728602., nr NIP 652-174-29-19 zwana dalej
„Właścicielem”.
1. Za miejsca bezpieczne, spełniające normy bezpieczeństwa dla dzieci uważa się
powierzchnie SOFT PARK'u.
2. Wstęp do SOFT PARK'u mają dzieci znajdujące się pod opieką rodzica
lub pełnoletniego opiekuna.
3. Korzystanie z SOFT PARK'u jest odpłatne. Ceny naliczane są według przyjętego
cennika. Szczegółowy cennik znajduje się przy wejściu (na recepcji) oraz na stronach
internetowych.
4. Bilet (paragon) upoważnia do zabawy przez cały dzień od momentu jego zakupu
w danym dniu. Opłata za bilet umożliwia wyjście i ponowne wejście na Plac Zabaw
w tym samym dniu.
5. Wraz z biletem (paragonem) rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka opcjonalnie
otrzymuje kłódkę do szafki natomiast dziecko opaskę na rękę, która zezwala na
korzystanie z SOFT PARK'u.
6. Opłata za zagubienie kłódki wynosi 30 zł.
7. Park Parabola udostępnia możliwość zakupienia biletu na główną arenę dzięki
któremu dziecko również może korzystać z SOFT PARK'u. Po oddaniu opaski z chipem
oraz kłódki i rozliczeniu biletu na główne atrakcje parku dziecko może otrzymać
opaskę tyvek i korzystać nadal z atrakcji ale tylko SOFT PARK'u.
8. Zabrania się Użytkownikom przekazywania, wypożyczania lub odsprzedawania
kłódki osobom trzecim.

9. Właściciel oraz pracownicy Parku Parabola nie sprawują opieki nad dziećmi
pozostawionymi na terenie SOFT PARK'u bez opieki rodzica lub pełnoletniego
opiekuna. Pracownicy sprawują wyłącznie nadzór nad prawidłowym korzystaniem
z urządzeń i atrakcji na głównym podeście parku.
10. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw tylko pod opieką rodzica
lub pełnoletniego opiekuna i na jego odpowiedzialność.
11. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia i wzrostu do 150 cm.
12. Liczba osób przebywających w SOFT PARK'u jest ograniczona.
13. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne (w każdym
wieku), mogą przebywać i korzystać z SOFT PARK'u wyłącznie pod opieką rodzica lub
pełnoletniego opiekuna.
14. W razie wątpliwości personel ma prawo wglądu do dokumentu potwierdzającego
wiek.
15. Przed wejściem na teren Placu Zabaw rodzic lub pełnoletni opiekun zobligowany
jest do wypełnienia zgody zawierającej niezbędne dane.
16. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo
dziecka.
17. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie
zabawki, zawartość kieszeni dzieci, łańcuszki, kolczyki, okulary lub inne akcesoria
mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących - pozostały
poza Placem Zabaw.
18. Obsługa Parku Trampolin Parabola zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia
kolejnego dziecka do SOFT PARK'u, w sytuacji, w której, większa niż aktualna liczba
klientów na placu, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
19. Wejście na konstrukcję możliwe jest wyłącznie w skarpetkach. Zabrania się
wchodzenia w obuwiu lub boso.
20. Przed rozpoczęciem zabawy lub skorzystaniem z urządzeń, sprzętów oraz atrakcji
rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka jest zobowiązany do pouczenia o właściwym

sposobie korzystania z nich.
21. Właściciel Parku Parabola oraz personel nie ponosi odpowiedzialności
za bezpieczeństwo dzieci oraz szkody lub krzywdy powstałe w związku
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu SOFT PARK'u, w tym przede wszystkim
za wprowadzenie w błąd personelu co do wieku dziecka.
22. Wszelkie roszczenia powinny zostać zgłoszone przed opuszczeniem obiektu Parku
Trampolin Parabola. Roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną
za nie powstałe w Parku Parabola.
23. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną
odpowiedzialność ponosi rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka.
24. Na terenie SOFT PARK'u obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków,
alkoholu i innych napoi, środków odurzających oraz palenia papierosów (również epapierosów). Pracownicy mogą odmówić wstępu lub wyprosić z Placu Zabaw osobę,
wobec której zachodzi podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu, środków
odurzających oraz zachowującą się agresywnie – bez zwrotu kosztów biletu.
25. Za rzeczy pozostawione w SOFT PARK'u, właściciel oraz Personel nie ponoszą
odpowiedzialności.
26. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren placu oświadcza, że zapoznał
się z regulaminem SOFT PARK'u i zobowiązuje się o jego przestrzeganie.
27. Administratorem danych osobowych jest Times spółka z ograniczona
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,
przy ulicy Orzeszkowej 4, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Dane osobowe
są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926
ze zm.).
28. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Parku Trampolin
Parabola jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe korzystanie
z usług SOFT PARK'u. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta
na przetwarzanie, jak również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji usługi
oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

