
S Z K L A R S K A  P O R E B A

 REGULAMIN SALI ZABAW DLA DZIECI W  
/ REGULATIONS OF THE CHILDREN’S FUN ROOM IN THE 

MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA

1. Wejście do Sali Zabaw lub wzięcie udziału w animacjach organizowanych przez Mercure Hotel Szklarska Poręba jest równoznaczne z akceptacją niniej-
szego Regulaminu.  / Entering the Playroom or taking part in animations organised by the Mercure Hotel Szklarska Poręba is equivalent with 
acceptance of these Regulations.
2. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sali Zabaw w Mercure Hotel Szklarska Poręba nie zapewnia opieki i nadzoru nad dziećmi prze-
bywającymi w sali. / The entity responsible for the operation of the Playroom at the Mercure Hotel Szklarska Poręba does not provide care or  
supervision of children present in the room. 

3. Sala Zabaw jest czynna codziennie w godzinach od 9:00 do 21:00.  / The Playroom is open daily from 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 

4. Animacje hotelowe odbywają się według oddzielnego harmonogramu. / Hotel animation takes place according to a separate schedule.
5. Na sali zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów prawnych). Dotyczy to również udziału w animacjach  
zapewnianych przez Hotel. Opiekunowie pozostawiający dziecko samodzielnie w Sali Zabaw robią to na własną odpowiedzialność. / Children 
are only allowed in the Playroom when accompanied by their parents (legal guardians). This also applies to participation in animation provi-
ded by the Hotel. Guardians leaving their child alone in the Playroom do so at their own risk.

6. Rodzic (opiekun prawny) dziecka korzystającego z Sali Zabaw ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz przekazania zasad bezpie-
czeństwa dziecku. / It is the responsibility of the parent (legal guardian) of the child using the Playroom to familiarise themselves with the 
Rules and Regulations and to communicate the safety rules to the child.
7. Rodzice, którzy na własną odpowiedzialność zostawiają dziecko na więcej niż godzinę w Sali Zabaw zobowiązani są do zapewnienia dziecku 
jedzenia i picia. / Parents who, at their own responsibility, leave their child for more than one hour in the Playroom are obliged to provide food 
and drink for the child.
8. W trosce o zdrowie wszystkich użytkowników Sali Zabaw, osoby z ewidentnymi objawami przeziębienia lub innej choroby, nie będą wpuszczane na 
teren Sali Zabaw lub zostaną poproszone o jej opuszczenie. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niesprawnościach 
dziecka takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp. / In the interest of the health of all users of the Playroom, persons with obvious symp-
toms of a cold or other illness will not be allowed into the Playroom or will be asked to leave. It is the responsibility of guardians to inform staff 
of their child’s medical conditions and disabilities such as asthma, epilepsy, hearing impairment, etc.
9. Z urządzeń w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sali Zabaw 
nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw. Zabrania się w szcze-
gólności: / The equipment in the Playroom may only be used for its intended purpose. The entity responsible for the operation of the Playroom 
is not responsible for the occurrence of injuries or damage caused by the improper use of Playroom equipment. In particular, the following are 
forbidden: 

•  popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy,  / pushing, hitting and other forms of violence 
towards other play participants, 

• wspinania się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej,  / climbing on the outside walls of the play structure,  
• wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji, / climbing on the inside walls of the structure, 
• wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy, / entering areas that are excluded from play,
• niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju. / destroying and dirtying the structure, toys, walls and decorations.

10. Wstęp do Sali Zabaw dozwolony jest w skarpetkach lub kapciach. /  Entry to the playroom is allowed in socks or slippers. 
11. Do toalety dziecko może udać się tylko w obecności rodzica (opiekuna prawnego). / A child may only go to the toilet in the presence of  
a parent (legal guardian).
12. Do Sali Zabaw nie należy wnosić szklanych opakowań. / Glass containers should not be brought into the Playroom.
13. Dzieci bawiące się na Sali Zabaw nie mogą mieć przy sobie ostrych przedmiotów (zegarków, okularów, biżuterii i jakichkolwiek przedmiotów mogą-
cych zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy - dotyczy to także własnych zabawek). / Children playing in the Playroom are not allowed to carry 
sharp objects (watches, glasses, jewellery and any objects that may endanger their safety while playing - this also applies to their own toys). 
14. Za rzeczy zagubione bądź pozostawione w Sali Zabaw, które nie zostaną złożone do depozytu recepcji Hotelu, odpowiedzialność Hotelu jest 
ograniczona ustawowo. Do rzeczy znalezionych stosuje się postanowienia Regulaminu Hotelu dostępnego w recepcji Hotelu. / The Hotel’s liability 
for items lost or left in the Playroom that are not deposited at the Hotel reception is limited by law. The Hotel Regulations available at the  
Hotel reception apply to lost and found items. 
15. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt. / Smoking, consumption of 
alcohol and pets are strictly prohibited in the Playroom. 
16. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Sali Zabaw należy kierować do obsługi Hotelu. / Any questions or concerns regar-
ding the operation of the Playroom should be directed to the Hotel staff. 
17. Rodzice (opiekunowie prawni) odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i mieniu. / Parents (legal guar-
dians) are legally responsible for damage caused by their child to persons and property. 
18. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie atrakcji zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu. / The entity responsible for the ope-
ration of the attractions reserves the right to monitor the facility. 
19. Reklamacje, skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: hb844@accor.com / Complaints and requests should be addressed to  
the e-mail address: hb844@accor.com
20. Podmiotem odpowiedzialnym jest: / Podmiotem odpowiedzialnym jest: 
ORKAN REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa KRS:0000737396  
REGON:380574867 NIP:1132977442 / The responsible entity is: ORKAN REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa 
(Limited Liability Company, Limited Partnership), ul. Mińska 25, 03-808 Warsaw KRS:0000737396 REGON:380574867 NIP:1132977442

Dyrekcja / Management
MERCURE HOTEL SZKLARSKA PORĘBA


