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Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez rodzica/opiekuna dziecka przebywającego w Sali zabaw jest obowiązkowe. 
Przebywanie w Sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Rodzic/opiekun dziecka ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu. 
Rodzic/opiekun dziecka powinien zapoznać się z wyposażeniem Sali zabaw. Pozostawienie dziecka w Sali zabaw oznacza zgodę 
rodzica/opiekuna na korzystanie przez dziecko z całego wyposażenia znajdującego się w Sali zabaw.
Sala zabaw jest czynna codzienne od godz. 7:00 do godz. 22:00. 
Rodzice/opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w Sali zabaw.
Z urządzeń znajdujących się w Sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
Zabrania się:
ź wchodzenia na konstrukcje służące do zabawy,
ź popychania i bicia innych uczestników zabawy,
ź rzucania zabawkami lub innymi rzeczami znajdującymi się w Sali zabaw,
ź wynoszenia z Sali zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
ź spożywania alkoholu na terenie Sali zabaw,
ź stosowania środków odurzających lub środków o podobnym działaniu na terenie Sali zabaw,
ź palenia papierosów na terenie Sali zabaw,
ź wprowadzania zwierząt.
Po skończonej zabawie dzieci lub ich rodzice/opiekunowie powinni odłożyć zabawki na wskazane miejsce.
Hotel nie odpowiada za urazy, które powstały w wyniku nieprawidłowego używania urządzeń lub niezgodnego z przeznaczeniem 
lub funkcją używania urządzeń stanowiących wyposażenie Sali zabaw.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków lub działanie osób trzecich.
Rodzice/opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez ich dzieci.
Hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Sali zabaw, w tym zwłaszcza: telefony komórkowe, własne zabawki lub inne.
W Sali zabaw dzieci bawią się wyłącznie w obuwiu domowym lub skarpetkach.
W przypadku doznania przez dziecko w Sali zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali zabaw, 
pod rygorem uznania, że do urazu nie doszło na terenie Sali zabaw.
Dziecko od 3 do 13 roku życia może zostać pod opieką animatorów w Sali zabaw, pod  warunkiem uprzedniego złożenia przez 
rodziców/opiekunów dziecka oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach organizowanych w Sali zabaw, które jest 
dostępne u animatorów. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą przebywać lub korzystać z Sali zabaw (w tym z animacji) wyłącznie 
w obecności rodzica/opiekuna.
Ze względów epidemiologicznych, Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Sali zabaw dzieciom chorym.
Dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na terenie Sali zabaw jest zainstalowany monitoring. Nagrania mogą być udostępnione 
wyłącznie rodzicom/opiekunom w sytuacjach uzasadnionych, a zwłaszcza w przypadku wypadku lub powstania szkody. 
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Sali zabaw mogą być zgłaszane obsłudze Sali zabaw lub w Recepcji Hotelu.
Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, a zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia w recepcji Hotelu Belweder lub w terminie 
wskazanym.
Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2017.
           Ustroń, dnia 15.03.2017 roku
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