
REGULAMIN STREFY DLA DZIECI SOFT PARK 
W PARKU TRAMPLIN PARABOLA 

1. Strefa Softpark [„Strefa”] w Parku stanowi spełniający normy bezpieczeństwa 
wydzielony obszar zabaw przeznaczony wyłącznie dla dzieci.

2. Zasady korzystania ze Strefy [„Zasady”] stanowią uzupełnienie postanowień 
Regulaminu Parku; Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz 
Zasad.

3. Wstęp do Strefy mają dzieci znajdujące się pod bezpośrednią opieką rodzica lub 
pełnoletniego opiekuna.

4. Korzystanie ze Strefy jest odpłatne.

5. Bilet upoważnia do korzystania ze Strefy przez cały dzień od momentu jego zakupu 
w danym dniu.

6. Dziecko otrzymuje opaskę na rękę, która upoważnia je do korzystanie ze Strefy.

7. Obsługa Parku nie sprawują opieki nad dziećmi pozostawionymi na terenie Strefy 
bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

8. Dzieci mogą wejść i wyjść ze Strefy tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego 
opiekuna i na jego odpowiedzialność.

9. Strefa przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci do 12 roku życia i wzrostu do
150 cm.

10. Dzieci niepełnosprawne mogą korzystać po uprzednim otrzymaniu opaski w 
recepcji ze Strefy nieodpłatnie za okazaniem ważnej karty (orzeczenia) imiennej o 
niepełnosprawności. Brak orzeczenia oznacza zakup biletu.

11. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne mogą 
przebywać i korzystać ze Strefy wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego 
opiekuna.



12. W razie wątpliwości obsługa Parku ma prawo do weryfikacji wieku dziecka 
w oparciu o dokument potwierdzający jego wiek.

13. Rodzic lub pełnoletni opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka 
w trakcie przebywania w Strefie.

14. 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 
Strefą.

15. Liczba dzieci mogących jednocześnie korzystać ze Strefy jest ograniczona (40 os). 
Obsługa Parku upoważniona jest do odmowy wpuszczenia kolejnego dziecka 
do Strefy, w sytuacji, w której, większa liczba dzieci w Strefie zagrażałaby 
ich bezpieczeństwu.

16. Zabrania się wchodzenia w obuwiu lub boso.

17. Zabrania się korzystania z atrakcji przez rodziców/ opiekunów.

18. Przed rozpoczęciem zabawy lub skorzystaniem z urządzeń, sprzętów oraz atrakcji 
rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka jest zobowiązany do pouczenia go 
o prawidłowym i bezpiecznym sposobie korzystania z nich.

19. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną 
odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun dziecka.

20. Na terenie Strefy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków 
odurzających oraz palenia papierosów (również e-papierosów). Obsługa Parku może 
odmówić wstępu lub wyprosić ze Strefy osobę, wobec której zachodzi podejrzenie 
pozostawania pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowującą się 
agresywnie – bez zwrotu kosztów biletu.

21. Za rzeczy pozostawione w Strefie Organizator nie odpowiada.


