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REGULAMIN FUN ZONE

1. Pokojem gier FUN ZONE w Crystal Mountain Hotel***** w Wiśle przy ul. Bukowej 19A zarządza WISŁA MOUNTAIN RESORT OPERATOR 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8 (KRS: 0000678720). 

2. Właścicielem automatów rozrywkowych jest TSD Crew Krystian Porzucek ul. Przykopa 1, Wisła.

3. W FUN ZONE znajdują się automaty rozrywkowe, z których na zasadach określonych w niniejszym regulaminie odpłatnie mogą korzystać goście 
Crystal Mountain w godzinach otwarcia FUN ZONE. 

4. Korzystanie z automatów do gier w FUN ZONE jest odpłatne i odbywa się za pośrednictwem żetonów, które można kupić w rozmieniarce na terenie 
FUN ZONE. Informacje o liczbie i/lub rodzaju żetonów niezbędnych do skorzystania z automatu do gier oraz koszcie żetonów znajdują się na 
automacie i/lub rozmieniarce.

5. Z automatów za wygrane gry można kolekcjonować „ticket”, które następnie można zamieniać na nagrody w recepcji. Cała listę nagród i zasad 
odbioru można sprawdzić na stronie www.nagrodysalongier.pl 

6. FUN ZONE jest przeznaczony wyłącznie dla gości Crystal Mountain.

7. Dziecko do lat 14 powinno korzystać z urządzeń FUN ZONE pod nadzorem dorosłego opiekuna. Opiekun ponosi odpowiedzialność za opiekę 
nad dzieckiem w czasie pobytu na terenie FUN ZONE. Crystal Mountain nie zapewnia obecności opiekuna dla małoletnich dzieci na czas ich 
pobytu w FUN ZONE i nie sprawuje w FUN ZONE opieki nad małoletnimi dziećmi.

8. Z FUN ZONE nie mogą korzystać osoby mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie 
FUN ZONE. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w FUN ZONE osób będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji 
wirusowych i bakteryjnych oraz osób z widocznymi objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, kaszel, katar i inne). 

9. Opiekunowie dziecka powinni dopilnować, aby dziecko stosowało się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń i wyposażenia 
FUN ZONE oraz nie zachowywało się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych dzieci, np. poprzez popychanie, pociąganie itd. bądź 
w sposób złośliwie przeszkadzający innym dzieciom w korzystaniu z FUN ZONE. 

10. Wejście do FUN ZONE jest możliwe wyłącznie w czystym obuwiu oraz bez nakrycia wierzchniego. Ze względów higienicznych do FUN ZONE 
nie wolno chodzić boso. 

11. Wszelkie wyposażenie i urządzenia (urządzenia do gier, elementy ich wyposażenia) FUN ZONE należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia FUN ZONE mogą być podłączone do prądu, wobec czego ich użytkowanie powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej 
ostrożności i najwyższego stopnia bezpieczeństwa. 

12. Zabronione jest w szczególności wchodzenie na elementy wyposażenia FUN ZONE, w tym stoły i krzesła. Zabronione jest niszczenie bądź 
ingerowanie w urządzenia znajdujące się w FUN ZONE. 

13. Nie jest dozwolone wynoszenie jakichkolwiek elementów wyposażenia FUN ZONE poza teren FUN ZONE, a w szczególności urządzeń służących 
do grania oraz elementów wyposażenia. 

14. Na terenie FUN ZONE zakazane jest spożywanie słodyczy, spożywanie posiłków lub napojów zakupionych poza Crystal Mountain. Zabronione 
jest spożywanie alkoholu, palenie tytoniu lub wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) oraz stosowanie środków odurzających. Zabronione jest 
przebywanie na terenie FUN ZONE osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

15. Na terenie FUN ZONE nie mogą przebywać zwierzęta. 



16. Osoby, które uporczywie i mimo upomnień ze strony personelu Crystal Mountain nie stosują się do regulaminu FUN ZONE, mogą być z niego 
wyproszone przez obsługę hotelu. 

17. Osoby przebywające na terenie FUN ZONE zobowiązane są do zachowania porządku i czystości. 

18. Osoby przebywające na terenie FUN ZONE powinny niezwłocznie zgłaszać w recepcji Crystal Mountain wszelkie wady i usterki urządzeń lub 
wyposażenia FUN ZONE. 

19. Wszelkie szkody, wypadki i zdarzenia niebezpieczne powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji Crystal Mountain. Wszelkie znalezione 
przedmioty na terenie FUN ZONE należy przekazać do recepcji Crystal Mountain. 

20. Ze względów bezpieczeństwa FUN ZONE może być monitorowany za pomocą kamer monitoringu. Administratorem danych osobowych jest spółka 
wskazana w pkt. 1. Celem przetwarzania danych osobowych, tj. wizerunku osób znajdujących się w FUN ZONE, jest zapewnienie bezpieczeństwa 
osób przebywających w FUN ZONE, ochrona mienia oraz obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń, co stanowi prawnie uzasadnione 
interesy administratora określone w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dalsze informacje na temat zasad stosowania monitoringu wizyjnego w hotelu zawiera 
regulamin hotelu oraz odrębna informacja o monitoringu, dostępne m.in. w recepcji Crystal Mountain i w każdym pokoju hotelowym. 

21. Niniejszy regulamin dostępny jest przed wejściem do FUN ZONE, a także w recepcji Crystal Mountain i na stronie internetowej 
www.crystal-mountain.pl. 

22. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN FUN ZONE


