Regulamentul spatiului de joaca Zingoplanet
Dorinta noastra este ca toti oaspetii sa se simta cat mai bine la Zingoplanet!
De aceea, am alcatuit o lista de reguli pentru a fi siguri ca cei care ne viziteaza sunt in siguranta si se pot
bucura in voie de locul nostru de joaca .Pentru securitatea copiilor d-voastra va rugam sa respectati
urmatoarele indicatii:

Minorii trebuie insotiti de un parinte/adult.Supravegherea de catre adult este necesara.Nu va lasati
copiii nesupravegheati.Serviciile de supraveghere a copiilor nu sunt incluse in oferta noastra .Noi
ne ocupam de distractie nu de educatie.

Pentru a mentine un spatiu curat, totii copiii trebuie sa poarte, sosete curate/incaltaminte de interior
in incinta locului de joaca .Parintii vor primi la intrare botosei de unica folosinta, pe care trebuie sa-i
foloseasca peste incaltaminte

Va rugam sa utilizati echipamentele de joaca si jucariile conform scopului lor si cu respect pentru
ceilalti parteneri de joaca.Deteriorarea jucariilor sau aparaturii din incinta spatiului de joaca , atrage
dupa sine achitarea contravalorii acestora.

Nu sunt premise obiecte ascutite sau taioase in incinta locului de joaca .

Din motive de securitate personalul nostru isi rezerva dreptul de a refuza adimiterea oricarei
persoane, daca numarul copiilor depaseste numarul de persoane permis de catre normele legale
pentru incinta locului de joaca.

Comportamentul violent,agresiunea fizica si verbala nu sunt premise si pot fi sanctionate in functie
de gravitate.

Nu lasati obiecte de valoare nesupravegheate( cadouri, plicuri cu bani in holurile locului de
joaca).Nu ne asumam raspunderea in cazul pierderii sau distrugerii acestora.

In cazul in care se produc daune materiale din neglijenta sau utilizare necorespunzatoare , se va
achita contravaloarea lor .

Bretelele sau orice alte cordoane sunt interzise

In spatial de joaca nu este recomandat sa purtati ochelari, cercei mari,lanturi sau bratari

Va rugam sa goliti buzunarele copiilor inainte de intrarea in spatiul de joaca

Este interzisa guma de mestecat si bomboanele,acadelele, betele de frigarui folosite pt fructe sau
lolipops)

In trambuline este interzisa intrarea mai multor copii deodata (pericol de ciocnire, calcare,
accidente)

Nu incercati sa urcati pe tobogan in sens invers, nici coborarea cu capul in jos.

Nu fugiti si nu va impingeti in spatiul de joaca !

Este interzis accesul copiilor care prezinta simptome de boli contagioase

Prietenii nostri, animalele, nu sunt autorizati sa intre in spatiul de joaca

Clubul isi rezerva dreptul de a interzice accesul oricarei persoane care nu respecta sfaturile si
reglementarile de securitate sau prezinta un comportament agresiv sau periculos care poate dauna
securitatii spatiului de joaca si a copiilor din incinta lui

Deoarece nu punem la dispozitie mancare, bautura, tort, parintii organizatori isi asuma pe proprie
raspundere ceea ce servesc la masa in incinta clubului.

Parintii sau adultii insotitori care reprezinta copilul sau copiii pe care ii invita la petrecerile
organizate sunt responsabili de accidente si de deteriorarile produse in urma unei utilizari
necorespunzatoare cu regulamentul spatiului de joaca.

Este interzis accesul copiilor in curtea exterioara fara insotitor!

In conformitate cu specificul jocului Lasermaxx, labirintul a fost special amenajat astfel incat sa
imite teatrul unor misiuni spatiale, ceea ce presupune asumarea riscului si raspunderii individuale
jucatorului fata de orice accidentare datorata comportamentului neadecvat in perimetrul locatiei.

Jucatorul de Lasermaxx va aplica o atentie sporita si intelege si confirma prin prezenta ca
raspunderea de orice natura pentru orice eventuale accidentari nu poate fi angajata impotriva
proprietarului arenei Lasermaxx.

Este interzisa apropierea jucatorilor urmand a se respecta distanta de 1m dintre ei.

Este interzisa lovirea intentionata a persoanelor sau a obiectelor care se afla in incinta arenei de
joc.

Accesul in Labirintul Lasermaxx se face numai in urma semnarii invitatiei de catre un
parinte sau a parintelui organizator.
Am luat la cunostinta prevederile acestui regulament, prin simpla intrare le-am acceptat, le-am
explicat copilului meu dar si copiilor participanti, ni le-am insusit in totalitate si le vom respecta de
fiecare data cand vom beneficia de serviciile clubului.

