
REGULAMIN PLACU ZABAW
HULAPARK

  1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z HULAPARK. Wejście na teren HULAPARK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 
      HULAPARK oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się w Sali  Zabaw.
  2. Dzieci korzystają z HULALAND pod opieką rodzica lub innego pełnoletniego opiekuna. Prowadzący HULALAND nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi 
      z HULALAND ( nie dotyczy to innych organizowanych imprez zamkniętych, np. półkolonii). W przypadku pozostawienia dziecka na HULALAND bez opieki, prowadzący 
      HULALAND poinformuje właściwe organy (w tym policję i pogotowie opiekuńcze) o pozostawieniu dziecka bez opieki.
  3. Podczas zabawy dzieci w HULALAND rodzice mogą korzystać z innych atrakcji Hulakula – kręgle, bilard, restauracja po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym HULALAND.
  4. Dzieci pozostawione w Sali Zabaw bez opieki przebywają na wyłączną odpowiedzialność rodziców (opiekunów).
  5. HULAPARK jest placem zabaw przeznaczonym dla dzieci w wieku 6-12 lat.
  6. Dzieci do 1-go roku życia, jako rodzeństwo dziecka ponoszącego opłatę, mogą wejść z opiekunem bezpłatnie.
  7. W regulaminach poszczególnych atrakcji HULAPARK mogą zostać ustalone inne granice wieku dzieci korzystających z danych atrakcji, niż określone w ustępie 3 powyżej. 
      Rozstrzygnięcie zależy od osoby obsługującej atrakcję i rodziców, bądź opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci w trakcie korzystania przez nie z atrakcji.
  8. Prowadzący i właściciel HULAPARK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez dzieci i ich opiekunów z HULAPARK, 
      chyba że takie szkody powstały z winy prowadzącego i właściciela HULAPARK. Prowadzący i właściciel HULAPARK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób 
      korzystających z HULAPARK, które nie przestrzegają Regulaminu lub innych powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa. Jeśli dziecko, za przyzwoleniem opiekuna, 
      korzysta z HULAPARK w sposób niewłaściwy do jego wieku, predyspozycji i umiejętności lub sprzeczny z niniejszym Regulaminem, odpowiedzialność prowadzącego 
      i właściciela HULAPARK jest wyłączona.
  9. HULAPARK jest czynny w tygodniu w godzinach 12.00-20.00, w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-20.00. Prowadzący HULAPARK zastrzega sobie prawo do zamknięcia 
      HULAPARK, po wcześniejszym podaniu informacji na stronie internetowej www.hulakula.com.pl bądź w innej formie.
10. Prowadzący HULAPARK zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji HULAPARK. Informacja na temat atrakcji, za które 
      pobiera się dodatkowe opłaty oraz wysokości takich opłat zawarte są na stronie internetowej.
11. Do HULAPARK z każdym dzieckiem bezpłatnie może wejść dwoje opiekunów. Każdy kolejny ponosi koszt standardowego biletu.
12. Prowadzący HULAPARK zastrzega sobie prawo odmowy wstępu do HULAPARK w przypadku nadmiernej liczby osób przebywających w danej chwili na terenie 
      HULAPARK, lub gdy zaistnieje podejrzenie, że osoba chcąca zakupić bilet jest niepełnoletnia, pod wpływem alkoholu lub zachowuje się niegrzecznie bądź agresywnie.
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wspinania się na siatki ochronne i skakania do basenu z piłkami.
14. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw HULAPARK materiałów pirotechnicznych, sztucznych ogni, wszelkich metalowych 
      przedmiotów w tym przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne narzędzia, elementów biżuterii lub garderoby mogących potencjalnie stwarzać 
      niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci lub osób im towarzyszących.
15. Prowadzący HULAPARK zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje konkretnym osobom lub całkowite wyłączenie z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów 
      w przypadku gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia lub zachowanie osób z nich korzystających jest niezgodne z przyjętymi 
      względami bezpieczeństwa. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny 
      biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.
16. Obsługa oraz prowadzący i właściciel HULAPARK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niemożność realizacji zleconych przez klienta usług/ofert 
      z przyczyn niezależnych od obsługi i właściciela HULAPARK takich jak: wypadki powodujące opóźnienia m.in.: zastosowanie się do żądań straży pożarnej i innych służb 
      porządkowych, ochrony, śmierć lub wypadek pracownika/ podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru, awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych 
      do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe.
17. Dziecko i opiekun pozostający z dzieckiem na terenie HULAPARK są zobowiązani do pozostawienia ubrania i obuwia w szatni. Dzieci korzystają z HULAPARK 
      w skarpetkach, rajstopach lub obuwiu zmiennym. Opiekunowie korzystają z HULAPARK bez obuwia lub w ochraniaczach, przy czym korzystanie przez opiekunów 
      z HULAPARK w butach na wysokim obcasie jest bezwzględnie zabronione. Opiekunowie korzystający z HULAPARK w obuwiu lub bez ochraniaczy mogą zostać 
      poproszeni o opuszczenie HULAPARK wraz z dzieckiem, bez zwrotu kosztu biletu wstępu. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dziecko zdjęło wszelkie elementy 
      ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.
18. Prowadzący i właściciel HULAPARK nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych na terenie HULAPARK. 
19. Korzystający z HULAPARK zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
20. Posiłki i napoje zakupione w HULAPARK mogą być spożywane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Bezwzględnie zakazane jest spożywane posiłków 
      i napojów na atrakcjach, konstrukcjach i zabawkach. Spożywanie własnych posiłków, niezakupionych w HULAPARK jest zabronione. . Spożywanie własnych posiłków, 
niezakupionych w HULALAND jest zabronione- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia artykułów spożywczych i napojów.
21. Na terenie HULAPARK palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych jest całkowicie zabronione. Na terenie HULAPARK nie mogą przebywać osoby znajdujące 
      się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
22. Wynoszenie z HULAPARK zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji HULAPARK jest zabronione. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko zabawek 
      lub urządzeń HULAPARK odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
23. Wnoszenie do HULAPARK wszelkich przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla korzystających z HULAPARK, jak również wnoszenie własnych 
      zabawek na teren HULAPARK jest zabronione.
24. Wprowadzanie zwierząt do HULAPARK jest zabronione.
25. Pracownicy HULAPARK mogą poprosić o opuszczenie HULAPARK osobę korzystającą z HULAPARK, która nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub regulaminu 
      poszczególnych atrakcji, jak również osobę, która zachowuje się niewłaściwe i poprzez swoje zachowanie uniemożliwia korzystanie z HULAPARK przez inne osoby lub 
      stwarza choćby potencjalne niebezpieczeństwo dla innych osób korzystających z HULAPARK.
26. Opiekunowie dzieci przebywających na terenie placu zabaw HULAPARK zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia pracowników HULAKULA o pojawiających 
się niedogodnościach lub problemach zaistniałych na terenie placu zabaw oraz stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa obowiązujących na placu zabaw 
      HULAPARK przez innych uczestników zabaw.
27. Prowadzący HULAPARK informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar HULAPARK jest objęty monitoringiem wizualnym.
28. Prowadzący HULAPARK zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania filmów z udziałem dzieci i ich opiekunów podczas imprez tematycznych i innych 
      dodatkowych atrakcji HULAPARK. Zdjęcia i filmy te będą wykorzystywane do celów marketingowych. 
29. Opiekun lub rodzic dziecka korzystającego z HULAPARK ma obowiązek przekazania informacji, o której mowa w ustępach 25, 26 i 27  powyżej dziecku (o ile poziom 
      dojrzałości dziecka na to pozwala) w sposób dla niego zrozumiały.
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują postanowienia Regulaminu Ogólnego HULAKULA Rozrywkowego Centrum Miasta, z którym goście  
      zapoznają się wchodząc na teren HULAKULA.
31. HULAKULA zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu. 

TELEFON ALARMOWY 112
POLICJA 997
STRAŻ  POŻARNA 999
POGOTOWIE RATUNKOWE 998


