REGULAMIN

Kompleksu rekreacyjno-sportowego STREFA 52
Kompleks rekreacyjno-sportowy STREFA 52 zwany dalej „STREFA 52” to miejsce stworzone z myślą o nowej, ciekawej
formie spędzania wolnego czasu i uprawiania różnorodnych sportów strzeleckich. Niniejszy Regulamin powstał aby
zapewnić naszym użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie korzystania z obiektu. Naszym priorytetem
jest, aby każdy klient wyniósł z pobytu w naszej STREFIE 52 niezapomniane wrażenia. Uprzedzamy jednakże, iż
korzystanie z infrastruktury STREFY wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Należy
bezwzględnie stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności zapisów o zasadach bezpiecznego,
oraz wszelkich poleceń i wskazówek personelu STREFY.
1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1 Wszystkie osoby korzystające z kompleksu rekreacyjno-sportowego STREFA 52, zwane dalej użytkownikami, są
zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren STREFY 52 jest jednoznaczne z
zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
1.2 STREFA 52 stanowi własność Spółki Przedsiębiorstwo usługowe Jarosław Smoleń Sp. z o.o. z siedzibą w Męcina
716 34-654 Męcina NIP: 737 221 47 64 (dalej: „Spółka”)
1.3 Warunkiem przebywania na terenie kompleksu jest korzystanie z usług oferowanych przez STREFE 52. Cennik
rodzaju biletów są dostępne na stronie internetowej www.strefa52.pl.
1.4 Podczas pobytu na terenie STREFY należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez
obsługę.
1.5 Strefa 52 nie dokonuje zwrotów poniesionych opłat za niewykorzystane usługi.
1.6 Na terenie Strefy 52 obowiązuje zakaz:
a. palenia tytoniu;
b. wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających
oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na
terenie Strefy 52;
c. jedzenia oraz picia w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
d. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu , a także niszczenia urządzeń i wyposażenia.
1.7 Osoby, które nie stosują się do Regulaminu obiektu będą usunięte z terenu Strefy 52, bez prawa zwrotu
wcześniej uiszczonych opłat.
1.8 Obsługa obiektu w razie konieczności wyjaśni wątpliwości dotyczące korzystania ze Strefy 52.
1.9 Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wyproszeniem Użytkownika z obiektu przez obsługę.
1.10 W momencie zauważenia uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należy niezwłocznie zgłosić to obsłudze.
1.11 Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników lub osoby trzecie dozwolone jest wyłącznie za
zgodą personelu i wyłącznie na prywatny użytek. Spółka nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań,
zdjęć.
1.12 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku
przez osoby trzecie.
1.13 Spółka dopuszcza możliwość ́ całkowitej rezerwacji obiektu, a także zamknięcia obiektu, po uprzednim
zamieszczeniu takiej informacji na stronie fanpage’u na Facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w
widocznym miejscu w recepcji.
1.14 Zostawianie i spożywanie napojów dozwolone jest wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej.
1.15 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
1.16 Za zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiedzialni są opiekunowie dziecka.

2. ZASADA UCZESTNICTWA W GRZE PAINTBALL
2.1 Paintball jest grą polegającą na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów o
napędzie pneumatycznym, kulkami żelatynowymi wypełnionymi farba spożywczą.
2.2. Markery są napędzane sprężonym powietrzem, które wyrzuca kulkę z prędkością do 300fps (stóp na sekundę),
co w przybliżeniu daje nam 91 m/s. Ze względów bezpieczeństwa nasze markery są ustawione w granicy 200-250fps
2.3 Gra odbywa się na terenie do tego przeznaczonym.
2.4 Na polu paintballowym obowiązuje obuwie adekwatne do panujących warunków pogodowych.
2.5 Zakaz celowania i strzelania do osób, które nie biorą udziału w grze, osób bez masek, zwierząt a także do
prywatnej własności (samochodów domów itp.).
2.6 W strefie gry należy mieć zawsze założoną maskę ochronną na twarzy pod rygorem wykluczenia z gry. Wolno ją
zdjąć dopiero po opuszczeniu pola gry, odłożeniu markera.
2.7 Wychodząc z pola gry, należy zabezpieczyć marker i skierować go lufą do ziemi.
2.8 Zabrania się używania innych kul, niż tych które zapewnia organizator a także zbierania kul z ziemi.
2.9 Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu a także podejrzane zachowanie gracza należy
niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu.
2.10 W momencie zauważenia w polu gry osoby bez maski ochronnej na twarzy, należy natychmiast przerwać
rozgrywkę i poinformować o tym innych uczestników gry, w szczególności organizatora, sędziego lub kapitana
drużyny.
2.11 Uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj.
potłuczeń, otarć, złamań, a także, w przypadku złamania regulaminu, tj. np. zdjęcia maski w miejscach do tego nie
przeznaczonych, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do utraty wzroku,
lub zdrowia.
2.12 Uczestnik gry jest świadom, że jest to sport o podwyższonym ryzyku i uczestniczy wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
2.13 Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń od organizatora w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń,
materialnych lub niematerialnych szkód poniesionych podczas rozgrywek paintballowych.
2.14 Na Strefie 52 nie ciążą żadne zobowiązania ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód
wyrządzonych przez osoby użytkujące użyczony przez niego zestaw, od momentu użyczenia, do momentu oddania
Zestawu.
3. UCZESTNICY
3.1 Użytkownicy kompleksu rekreacyjno-sportowego STREFA 52:
a. Dzieci do lat 4 mogą korzystać z atrakcji placu zabaw wyłącznie pod ciągłą opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
b. Dzieci od 5 do 12 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna mogą korzystać z wszystkich atrakcji z wyjątkiem
paintballa na kulki z farbą i strzelnicy pneumatycznej.
c. Młodzież od 13 do 18 roku życia mogą korzystać z wszystkich atrakcji Strefy 52 za pisemną zgodą rodzica( Pisemna
zgoda dotyczy udziału w rozgrywkach paintballowych).
d. Osoby powyżej 18 roku życia, korzystają z usług Strefy 52 wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3.2 Strefa 52 nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez
dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub
opiekuna grupy.
3.3 Obsługa Strefy 52 ma prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość ́ i wiek celem zweryfikowania danych. Poprzez brak odpowiedniego dokumentu obsługa ma prawo
odmówić ́ sprzedaży biletu oraz odmówić ́ wejścia na teren Strefy.
3.4 Kobiety w ciąży oraz osoby z problemami zdrowotnymi winny korzystać ́ ze szczególną ostrożnością i po
konsultacji z lekarzem-specjalistą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne wynikające z
korzystania z Parku.
3.5 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie zniszczenie stroju, obuwia należącego do użytkownika.
3.6 Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne użytkownikom noszącym okulary bądź soczewki
kontaktowe.
3.7 Opiekun grupy zorganizowanej korzystającej z atrakcji Strefy 52 ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki
działań grupy.
3.8 Każdą kontuzję/uraz należy zgłosić opiekunowi lub obsłudze Parku.
3.9 Osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających stwarzają ryzyko wystąpienia niebezpiecznego
wypadku. W przypadku wystąpienia jakiegoś zdarzenia z udziałem osób pod wpływem środków odurzających lub
alkoholu będą od nich wyciągane szczególne konsekwencje.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z PAINTBALLA LASEROWEGO
4.1 Paintball laserowy inaczej laser tag jest grą polegającą na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie
(symulacja walki) z karabinków wiązką podczerwieni.
4.2. Wiązka podczerwieni jest w 100% bezpieczna i bezbolesna. Nie wymaga żadnych dodatkowych środków
bezpieczeństwa typu okulary.
4.3 Gra odbywa się na terenie do tego przeznaczonym
4.4 Na polu paintballowym obowiązuje obuwie adekwatne do panujących warunków pogodowych.
4.5 Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu a także podejrzane zachowanie gracza należy
niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu.
4.6 Uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj.
potłuczeń, otarć, złamań, a także, w przypadku złamania regulaminu, utraty zdrowia.
4.7 Uczestnik gry jest świadom, że jest to sport o podwyższonym ryzyku i uczestniczy wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
4.8 Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń od organizatora w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń,
materialnych lub niematerialnych szkód poniesionych podczas rozgrywek paintballowych.
4.9 Na Strefie 52 nie ciążą żadne zobowiązania ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód
wyrządzonych przez osoby użytkujące użyczony przez niego zestaw, od momentu użyczenia, do momentu oddania
Zestawu.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z QUADÓW
5.1 W chwili użyczenia Quada, pojazd jest w dobrym stanie, posiada dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy, jest
sprawny technicznie. Najemca ma obowiązek zapoznać się z jego stanem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu
pojazdu powinny zostać zgłoszone osobie obsłudze przed jazdą. Osoba użyczająca zobowiązana jest, zwrócić Quada
w stanie, w jakim go wypożyczyła.
5.2 Wynajmujący również zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt
w przypadku stwierdzenia użytkowania quada z naruszeniem Warunków. Wynajmujący nie ponosi
odpowiedzialności za straty i szkody mogące wyniknąć dla Najemcy lub osoby trzeciej w związku z odebraniem
Quada z powyższego powodu.
Najemca powinien posiadać prawo jazdy do prowadzenia samochodu (Kat. B lub B1). Wiek i prawo jazdy nie jest
wymagane dla pasażera.
5.3 Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczyć pojazd tylko w obecności rodziców, lub pełnoprawnych opiekunów i na
ich odpowiedzialność.
5.4 Najemca powinien posiadać dowód osobisty, jako dokument na potwierdzenie tożsamości.
5.Klient wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie
będzie domagał się odszkodowania od Spółki, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia
pojazdu, oraz osób trzecich.
5.6 Najemca zobowiązany jest do absolutnego powstrzymania się od spożywania alkoholu lub innych środków
odurzających przed lub w czasie jazdy pojazdem.
5.7 Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i ewentualne uszkodzenia (kradzież,
wypadek, kolizja, zatopienie) pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
5.8 Przed jazdą każdy prowadzący pojazd, oraz pasażer jest zobowiązany do założenia kasku ochronnego.
5.9 Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym z kompletnym wyposażeniem i umytego.
W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw, wyczyszczenia pojazdu zgodnie z
aktualnie obowiązującymi cenami.
5.10 Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC.
5.11 Za uszkodzenia wynikające z użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (pojazdy te są przeznaczone do
jazdy turystycznej, nie wyczynowej - skoki, brodzenie w wodzie, oraz błocie o głębokości powyżej 20cm są
zabronione), oraz przekraczające normalny stan zużycia tj. brakujące lub podmienione części, oraz za zniszczenia i
szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i
części według cen dealera (uszkodzenia lusterek bocznych, lamp, podwozia pojazdu silnika, skrzyni biegów, a także
uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w
szczególności koszt wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia, oraz felg), - zagubienie Kluczyków -500zł,
zagubienie dowodu rejestracyjnego -500zł.
5.12 Wynajęty Najemcy pojazd nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do
holowania innych pojazdów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność, w
wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym, oraz poza granicami RP,
bez pisemnej zgody Wypożyczającego.
5.13 Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia
przepisów prawa oraz opłat związanych z bieżącym wykorzystaniem (opłaty parkingowe, przejazdowe itp.).

5.14 W przypadku utraty pojazdu wraz z dokumentami i kompletem kluczyków, oraz udziału w kolizji pod wpływem
alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających, Najemca ponosi pełną
odpowiedzialność majątkową, oraz prawną za utracony lub zniszczony pojazd.
W razie awarii technicznej Quada, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Quada oraz do niezwłocznego
poinformowania Wynajmującego o stanie i miejscu jego pobytu.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z DMUCHAŃCÓW
6.1 Dzieci mogą korzystać z „dmuchańca” tylko w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
6.2 Na zamku może przebywać jednorazowo nie więcej niż 6 osób.
6.3 Przed wejściem należy zdjąć obuwie, okulary oraz wyciągnąć z odzieży wszelkie przedmioty, które mogłyby
stworzyć zagrożenie dla osób korzystających.
6.4 Wszyscy korzystają z dmuchańców na własne ryzyko. Odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
6.5 Za wszystkie uszkodzenia spowodowane przez dzieci odpowiedzialny jest opiekun i ponosi on pełną
odpowiedzialność finansową.
7. ZASADY KORZYSTANIA Z TYROLKI
7.1 Opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z atrakcji czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
7.2 Urządzenie nie wymaga bezpośredniego nadzoru obsługi.
7.3 Na danym odcinku zjazdu na tyrolce może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
7.4 Zabrania się:
a. chwytania w czasie zjazdu liny
b. huśtania i wspinania na urządzenia ruchome
c. wchodzenia trasą zjazdu
d. schodzenia / zeskakiwania z urządzenia ruchomego w trakcie jazdy
7.5 Obsługa ma prawo do usunięcia z terenu parku osobę nie stosującą się do niniejszego regulaminu, bez zwrotu
kosztów biletu.
7.6 Z tyrolki mogą korzystać: - dzieci i młodzież znające swoje ograniczenia ruchowe i możliwości
7.7 Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty muszą być zabezpieczone tak, aby nie stwarzały
zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestnika oraz pozostałych osób.
7.8 Zjazd następuje wyłącznie po upewnieniu się, że nic i nikt nie stoi na przeszkodzie
7.9 Zjeżdżać może maksymalnie jedna osoba naraz.

8. ZASADY KORZYSTANIA Z ZJEŻDZALNI TUBINGOWEJ
8.1 Z toru tubingowego korzystać mogą dorośli i dzieci powyżej 3 roku życia. Dzieci poniżej 8 lat mogą korzystać z
toru tylko z osobami dorosłymi. Masa ciała osób zjeżdżających nie może przekraczać 100 kg.
8.2 Tor przystosowany jest do jazdy tylko na wyznaczonych dętkach.
8.3 Zabrania się jazdy we dwoje na pojedynczym pontonie, jazdy na brzuchu, jazdy na stojąco.
8.4 Zabrania się jazdy na innych przedmiotach poza wyznaczonymi.
8.5 Zabrania się chodzenia po torze i blokowania przejazdu innym.
8.6 Korzystanie ze zjeżdżalni pontonowej wyłącznie w obuwiu sportowym.
8.7 Po zjechaniu należy szybko zejść z toru.
8.8 Odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt ponosi użytkownik.
8.9 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu osób korzystających z toru
wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej.
8.10 Instrukcje wydawane przez obsługę toru muszą być ściśle przestrzegane. Obsługa toru ma prawo zakazać
korzystania z toru każdemu, kto jeździ w sposób niebezpieczny lub ignoruje instrukcję.
8.11 Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu, funkcjonowania lub uszkodzeń urządzeń i sprzętu należy
niezwłocznie zgłaszać osobie obsługującej obiekt lub Zarządzającemu obiektem.

9.ZASADY KORZYSTANIA ZE STRZELNICY PNEUMATYCZNEJ I TORU DO RZUCANIA TOPORAMI
9.1 Ze strzelnicy mogą korzystać:
– Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości.
– Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców lub opiekunów, lub za ich pisemną zgodą.
9.2 Na strzelnicy zabrania się:
– Osobom towarzyszącym strzelającemu wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią.
– Udostępniania broni osobom nieuprawnionym.
– Dotykania i używania broni jeśli nie zostali wywołani.
9.3 Sposób obchodzenia się z bronią:

– Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowiskach strzeleckich lub treningowych tylko za zgodą lub
poleceniem prowadzącego strzelanie
– Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu
lub tarcz.
– Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do celów innych, niż do tego przeznaczonych, oraz celowania do ludzi.
9.4 Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:
– Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego
strzelanie.
– Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
– W obiekcie strzelnicy obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.
9.5 Obowiązki korzystającego ze strzelnicy:
– Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu.
– Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
– Tak kierować ogniem broni aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do
uszkodzeń sprzętu.
– Stosować ochronniki wzroku.
– W przypadku strzelania do celów metalowych należy bezwzględnie stosować ochronniki oczu.
- Bez zgody prowadzącego strzelanie nie wolno wchodzić na teren strzelnicy.
- Osobom co do których istnieje wątpliwość, że mogą zagrażać sobie lub innym nie zezwala się na strzelanie.
- Za wyrządzone szkody materialnie odpowiada strzelający.
- Za spowodowanie wypadku odpowiedzialność karną ponosi osoba , która go spowodowała.

10. PARKING
10.1 Teren Parkingu stanowi integralną cześć ́ Parku.
10.2 Każdy użytkownik Parkingu z momentem wjazdu na teren Parkingu akceptuje niniejszy Regulamin w zakresie
postanowień́ dotyczących Parkingu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
10.3 Parking jest Parkingiem bezpłatnym dla klientów Parku i niestrzeżonym.
10.4 Parking czynny jest w godzinach otwarcia Parku.
10.5 Pozostawienie pojazdu na Parkingu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy przechowania, w znaczeniu
nadanym jej przez przepisy kodeksu cywilnego. Użytkownik Parkingu bierze jedynie w używanie wybrane przez
siebie miejsce Parkingowe.
10.6 Użytkownik Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim na terenie Parkingu
lub wokół niego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
10.7 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów,
jak również̇ nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parkingu, zarówno znajdujące się w pojazdach, jak i
poza nimi.
10.8 Użytkownik Parkingu winien ustawić ́ pojazd w wyznaczonych do tego miejscach.

11. ZASADY ORGANIZACJI PRZYJĘĆ ORAZ GRUPY ZORGANIZOWANE
11.1 Park jest przystosowany do obsługi grup zorganizowanych oraz organizacji przyjęć urodzinowych zwanych dalej
Przyjęciem.
11.2 W tym celu Park udostępnia powierzchnię, niezbędne wyposażenie oraz wykwalifikowany personel.
11.3 Użytkownicy akceptują fakt, iż jednocześnie może być organizowanych do 3 Przyjęć w wydzielonych miejscach.
11.4 Zarezerwowanie Przyjęcia związane jest z koniecznością podania przewidywanej liczby uczestników, przy czym
minimalna liczba uczestników za którą uiszcza się opłatę wynosi 10. Niższa rzeczywista liczba uczestników nie
pomniejsza ceny za 10 uczestników.
11.5 Za każdą dodatkową osobę powyżej 10 uiszcza się opłatę wg cennika. Uczestnikom niepełnoletnim Przyjęcia
mogą w salce towarzyszyć Rodzice/Opiekunowie bezpłatnie. Przewidywaną liczbę osób towarzyszących należy podać
przy rezerwacji Przyjęcia.
11.6 Rezerwacja Przyjęcia związana jest z koniecznością wpłaty bezzwrotnej zaliczki 100 złotych wg cennika.
Rezygnacja z zarezerwowanego terminu może nastąpić nie później niż na 48 godzin przed datą rozpoczęcia Przyjęcia.
Późniejsza rezygnacja oznacza przepadnięcie wpłaconej zaliczki.
11.7 Nad niepełnoletnimi uczestnikami Przyjęcia, opiekę sprawują towarzyszące im osoby dorosłe.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
12.1 Uczestnik Parku przy zakupie biletu wstępu jest informowany na etapie rejestracji o zasadach przetwarzania
jego danych osobowych.
12.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółka. W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@strefa52.pl
12.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie
obiektów należących do Spółki, do realizacji zlecanych usług jak również, w celach promocyjnych Spółki (publikacja
zdjęć na portalach m.in. Facebook).
12.4 W dowolnym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
12.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez
Spółkę.
12.6 Dane Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w
każdym razie nie dłużej niż przez okres obowiązywania zgody (do momentu jej odwołania). W tym okresie dane będą
mogły być przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Spółki.
12.7 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
13.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub pozostawione bez nadzoru na terenie Parku.
13.2 Spółka nie odpowiada za wypadki spowodowane na skutek okoliczności leżących po stronie użytkownika lub
osób trzecich, spowodowane nie przestrzeganiem postanowień́ niniejszego Regulaminu, nie przestrzeganiem
wskazań́ instruktorów i obsługi.
13.3 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia Parku należy niezwłocznie zgłosić ów fakt
obsłudze Parku w celu zabezpieczenia zniszczonego mienia. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym klient będzie
zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody w pełnej wysokości lub pokryć koszt odkupienia przedmiotu/części po
okazaniu przez Spółkę faktury lub paragonu za naprawę zniszczonego mienia lub wymianę jej jeśli naprawa nie była
możliwa.
13.4 Spółka ponosi odpowiedzialność ́ wyłącznie za zdarzenia powstałe z jej wyłącznej umyślnej winy.
13.5 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez niewłaściwe korzystanie z urządzeń́
znajdujących się na terenie Parku, nie wykonywanie poleceń́ i nakazów instruktorów oraz obsługi.
13.6 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się Użytkownika z Regulaminem Parku.
10.7 W przypadku naruszenia Regulaminu obsługa Parku może odmówić ́ wstępu na teren Parku osobie dokonującej
takich naruszeń́.
10.8 Spółka zastrzega sobie możliwość ́ zmiany niniejszego Regulaminu. Jego zmiany będą udostępniane w recepcji
Parku oraz na stronie internetowej Parku.
10.9 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, niezależne od Spółki, a skutkujące zamknięciem
Parku, niemniej w miarę możliwości Spółka poinformuje o takich zdarzeniach poprzez stronę www lub fanpage na
Facebooku.

