
 

Regulamin sali zabaw Panorama kids 

* 

Maksymalne obciążenie 1m2 zjeżdżalni z basenem z kulkami wynosi 80 kg. Najmłodszy uczestnik winien mieć ukończone 3 

lata, najstarszy maksymalnie 13 lat. Wszystkie dzieci winny przebywać pod opieką rodziców bądź opiekunów. Wzrost 

uczestnika  zabawy nie może przekraczać wysokości ściany bocznej (prześwitu przęsła) urządzenia – prześwitu jednego piętra 

czyli ok. 120 cm. Sala zabaw przeznaczona jest dla 24 korzystających jednocześnie przy równomiernym ich rozłożeniu na całej 

powierzchni sali.  

* 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa muszą być przestrzegane następujące zasady korzystania: 

1. Wszyscy uczestnicy zabawy musza zdjąć buty i wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy. 

2. Uczestnicy  powinni być ubrani w stroje sportowe tj. ubrania bez guzików i ostrych elementów, które mogą 

spowodować rozdarcie materiału. 

3. Stroje uczestników powinny zakrywać  kończyny górne i dolne w całości, również stopy. 

4. Ubrania nie mogą mieć elementów gumowych lub innych zwiększających przyczepność do powierzchni placu zabaw. 

5. Na urządzenie można wchodzić tylko od strony wejścia. 

6. Korzystanie ze wszystkich urządzeń sali zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.  

7. Rodzice/opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne szkody wyrządzone przez 

dzieci na osobach lub mieniu. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie do właściciela  zauważonych usterek, uszkodzeń. 

8. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do wieku i rozwoju dziecka. Oceny 

dokonuje rodzic/opiekun dziecka. 

9. Na terenie sali zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie sali. 

10. Zadaniem personelu obsługującego salę zabaw jest ciągła obserwacja tego co się na nim dzieje oraz reagowanie we 

wszystkich przypadkach niebezpiecznych tak, aby zabawa była bezpieczna dla wszystkich uczestników. 

* 

Podczas korzystania z Sali zabaw Panorama kids surowo zakazuje się: 

           - Wstępu z jedzeniem, napojami lub innymi rzeczami mogącymi spowodować pobrudzenie bądź uszkodzenie  sali 

zabaw; 

 - Popychania, przewracania lub stwarzania zagrożenia dla uczestników zabawy; 

 - Opierania się, siadania, ciągnięcia, wspinania się i wieszania na siatkach zabezpieczających; 

 -Urywania, ciągnięcia bądź dewastowania innych elementów konstrukcji; 

 -Wieszania się bądź wchodzenia na przeszkody; 

 - Zdejmowania oraz rozkładania elementów konstrukcji; 

              - zjeżdżania ze zjeżdżalni w sposób inny niż siadem prostym, twarzą w kierunku zjazdu; 

             - wpinania się po ścianach bocznych urządzenia; 

             -  korzystania przez więcej niż jedną osobę jednocześnie z tej samej funkcji urządzenia. 

 

Życzymy wspaniałej zabawy! 


