
Regulamin korzystania z urządzeń dmuchanych

1.Przed skorzystaniem z urządzeń dmuchanych należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem.
2.Osoby korzystający z urządzeń zobowiązane są do podporządkowania się obsłudze urządzenia.
3.Z dmuchańców mogą korzystać osoby cechujące się dobrym stanem zdrowia.

4.Z urządzeń dmuchanych wszyscy korzystają wyłącznie na własne ryzyko i swoją 
odpowiedzialność. 
5.Osoby niepełnoletnie korzystają z dmuchańca tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub 
pełnoletniego opiekuna.
6.Za dzieci korzystające z dmuchańca pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub 
opiekunowie.
7.Prosimy nie zostawiać w strefie i obrębie dmuchańca dzieci bez opieki.
8.W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zaprzestać zjeżdżania i poinformować 
obsługę.
9.W przypadku zauważenia jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia należy 
niezwłocznie poinformować obsługę.
10.Korzystać z urządzeń dmuchanych można tylko w ubraniach pozbawionych ostrych elementów 
(zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów itp.). Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części 
garderoby lub odmówić wstępu na dmuchańca.
11.Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych ze względów bezpieczeństwa powinno zdjąć 
okulary, wisiorki i naszyjniki (lub schować je pod bluzkę). Pierścionki, zegarki, telefony 
komórkowe, odtwarzacze, pieniądze i inne cenne lub ostre przedmiotynależy pozostawić u 
rodziców lub opiekunów. Należy wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy, które w czasie zabawy mogą 
wypaść.
12.Dziecko korzystając z zabawek dmuchanych musi zjąć buty i musi mieć założone skarpetki. 
Zabawa boso grozi otarciami. Sugerujemy dzieciom ubranie się w miękkie dresy.
13.Wejście na teren dmuchańca możnliwe jest  tylko od strony frontowej, niedozwolone jest 
wspinanie się po ścianach bocznych.
14.Wchodząc na zjeżdżalnie należy wspiąć się ostrożnie po bocznych schodach a następnie usiąść 
na skraju zjazdu i odpychając się zjechać wyłącznie na pośladkach lub placach przodem do 
kierunku zjazdu.
15.Na dmuchańcu zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
16.Pracownik urządzenia ze względów bezpieczeństwa  może dzielić dzieci na grupy i wpuszczać 
na dmuchańca na określony czas.
17.Na zabawki dmuchane wstęp mają dzieci w wieku od 3 lat, o wzroście maks. 150 chyba, że 
pracownik obsługi zadecyduje inaczej.
18.W przypadku awarii urządzenia, silnego wiatru lub dużych opadów atmosferycznych obsługa 
ma obowiązek natychmiast zakazać korzystania z dmuchańca. Niezastosowanie się do takiego 
polecenia może grozić poważnymi obrażeniami, za które obsługa nie bierze odpowiedzialności.
19.Zabrania się przebywania w pobliżu urządzeń napędzających dmuchańca – może to grozić 
porażeniem elektrycznym.
20.Za szkody wyrządzone celowo lub przez nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń 
pracowników obsługi odpowiedzialność ponoszą użytkownicy lub w przypadku niepełnoletnich - 
ich opiekunowie.
21.Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na zdrowiu i urazy fizyczne wyrządzone na 
dmuchańcu lub w jego obszarze.


