REGULAMIN PARKU ROZRYWKI "MAGICZNE OGRODY"©
Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów Parku Tematycznego „Magiczne Ogrody",
prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
§1
1.

Na terenie Parku Tematycznego „Magiczne Ogrody" (zwanego dalej „Parkiem") przebywać
można wyłącznie w godzinach jego otwarcia.

2.

Zakupiony bilet, uprawniający do wejścia i korzystania z atrakcji można wykorzystać
wyłącznie w dniu zakupu, nie podlega on zwrotowi. Zabrania się przekazywania zakupionego
biletu osobom trzecim.

3.

Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje
zwrot ani całości, ani części ceny biletu.

4.

Wejście na teren Parku następuje na własną odpowiedzialność. Wszelkie urządzenia
znajdujące się na terenie Parku są używane wyłącznie na odpowiedzialność zwiedzających.

5.

Dzieci mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów
prawnych.

6.

DZIECI O WZROŚCIE DO 100CM WCHODZĄ BEZPŁATNIE.

7.

Rodzice i opiekuni prawni zobowiązani są do sumiennego wypełniania swych obowiązków
nadzoru. W ramach tego obowiązku rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za wszelkie
szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
§2

8. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt.
9. Zabrania się wnoszenia na teren Parku broni palnej lub innych niebezpiecznych przedmiotów
(noży, łańcuchów, kastetów, itp.).
10. Zabrania się jeżdżenia na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach
na terenie parku.
11. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla
życia lub zdrowia albo mienia swojego lub innych osób.
12. Na terenie Parku zabrania się wszelkich agresywnych zachowań: popychania, przewracania,
wchodzenia po zjeżdżalniach pod górę, niszczenia urządzeń i zabawek. Osoby, które nie
dostosują się do tej zasady ponoszą odpowiedzialność materialną, niezależnie od
odpowiedzialności karnej.
13. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów
poza wyznaczonymi strefami.

14. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się
korzystania z atrakcji Parku.
15. Zabrania się zaśmiecania terenu Parku. Prosimy o zachowanie czystości a zużyte butelki
i opakowania prosimy wyrzucać do pojemników na śmieci.
16. Zabrania się niszczenia zieleni (trawy, drzew i krzewów) na terenie Parku.
17. Niszczenie infrastruktury Parku jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej
i odszkodowawczej.
18. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się
wzniecania ognia.
19. Właściciel, obsługa Parku oraz służby porządkowe są uprawnieni, bez obowiązku wypłacenia
odszkodowania, do wyproszenia z terenu Parku osób, które nie uiściły opłaty za wstęp lub
postępują wbrew prawu, dobrym obyczajom, regulaminowi, zarządzeniom i instrukcjom. Kto
przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń Parku wbrew prawu,
dobrym obyczajom,
regulaminowi, zarządzeniom i instrukcjom oraz nie podporządkowuje się poleceniom
personelu może zostać wyproszony z terenu Parku. Wyproszonym osobom nie
przysługuje zwrot jakiejkolwiek części ceny uiszczonej za wstęp.
§3
20. Właściciel zastrzega sobie prawo do unieruchomienia niektórych urządzeń ze względu na
konserwację bądź serwisowanie albo rozbudowę urządzeń.
21. Park nie oferuje i nie prowadzi żadnych kąpielisk. Zabronione jest pływanie w zbiornikach
wodnych znajdujących się na terenie Parku.
22. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób
korzystających z Parku, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby, które spowodowały szkodę.
23. Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego
Regulaminu.
24. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku wynikające
z działania siły wyższej jak np. brak dostawy energii elektrycznej, działanie sił przyrody itp.
25. Za odzież pozostawioną na terenie Parku oraz rzeczy zagubione Właściciel oraz personel nie
ponoszą odpowiedzialności. W związku z tym prosimy, aby rzeczy wartościowych nie wnosić
na teren Parku.
26. Zakup biletu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.

