
REGULAMIN FABRYKI ŚMIECHU MICHAŁEK 

1 Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie placu zabaw jest "Firma Adamscy" Bogumił Adamski z siedzibą  przy ul. 

Warszawskiej 96, 61-047 Poznań. 

2 Fabryka Śmiechu Michałek przeznaczona jest dla dzieci w wieku do lat 11. 

3 Konstrukcje zabawowe przeznaczone są wyłącznie dla dzieci od 3 lat do 11 roku życia. 

4 Kącik maluszka”przeznaczony jest dla dzieci do 3 roku życia. 

5 Koszt zabawy określony jest w cenniku dostępnym w recepcji sali zabaw oraz na stronie internetowej. 

6 Opłata za zabawę pobierana jest tylko i wyłącznie za korzystanie z urządzeń sali zabaw, opłata nie dotyczy opieki nad 

dziećmi – sala zabaw Fabryka Śmiechu Michałek nie oferuje usługi opieki nad dziećmi. 

7 Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z Sali Zabaw. 

8 Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby. 

9 Potwierdzeniem prawa do przebywania na Sali Zabaw przez dziecko jest karta z zakodowaną godziną wejścia i nazwiskiem 

rodzica. Kartę należy zachować do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych) Na podstawie karty następuje 

rozliczanie czasu pobytu oraz dodatkowych zakupów dokonanych na terenie Sali Zabaw. za zgubienie karty lub numeru z szatni 

obowiązuje kara umowna w wysokości 30 zł. 

10 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed przejściem przez bramkę wejściową nałożyć folie na obuwie, bądź zdjąć obuwie i 

założyć obuwie zastępcze. W przypadku butów na obcasie lub na koturnie Panie zobowiązane są do ich zdjęcia i zakupienia 

obuwia zastępczego (nie można wejść boso). Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.  

11 Dzieci zdejmują buty przed przejściem przez bramkę wejściową. Na Sali Zabaw przebywają tylko w skarpetkach (nie w 

bucikach zmiennych) 

12 Rodziców/opiekunów prosimy o ściągnięcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić 

potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Sali Zabaw. 

13 Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

14 Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga by przestrzegały one podstawowych zasad bezpieczeństwa: 

 NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI 

 NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENÓW I RZUCAĆ SIĘ NIMI 

 ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREF ZABAW 

 SUROWO ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZJĄCĄ 

 ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ, 

ZJEŻDŻANIA NA BOKU, ZAKŁADANIA RĄK ZA PLECY PODCZAS ZJEŻDŻANIA, ZJEŻDŻANIA W PARACH, ZATRZYMYWANIA SIĘ NA 

ZJEŻDŻALNI, STANIA BEZPOŚREDNIO POD NIĄ  

 WNOSZENIA NA TEREN SALI ZABAW PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZRANIENIE, UKŁUCIE LUB 

INNY USZCZERBEK NA ZDROWIU. 

 WYNOSZENIA I WNOSZENIA ZABAWEK. 

15 Na teren Sali Zabaw nie wnosimy własnego jedzenia oraz picia. W sali wolno spożywać tylko produkty zakupione w kawiarni. 

Jemy i pijemy tylko przy stolikach. 

16 Wszelkie ewentualne roszczenia powinny być niezwłocznie zgłaszane Właścicielowi lub Personelowi Sali Zabaw, najpóźniej w 

terminie trzech dni po pobycie dziecka na Sali Zabaw. 

17 Właściciel oraz personel Sali nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających   

regulaminu.  

18 Okrycia wierzchnie goście pozostawiają w szatni. Do szatni nie będą przyjmowane rzeczy inne niż odzież i obuwie, a w 

szczególności przedmioty wartościowe.  

19 Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania 

zwierząt. 

RODZICE/OPIEKUNOWIE WPUSZCZAJĄCY DZIECKO NA TEREN SALI PODPISUJĄ OŚWIADCZENIE, ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM 

SALI ZABAW. 

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINUI ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY ! 
 


