REGULAMIN ESCAPE ROOM KATOWICE
1. Obiekt "Escape Room Katowice" przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
Osoby poniżej tego wieku mogą wziąć udział w grze tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
2. Gra przeznaczona jest dla grup 2-4 osobowych.
3. Czas trwania gry to 45 lub 60 minut w zależności od pokoju.
4. Odwiedzający obiekt wchodzi na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. W grze można wziąć udział tylko poprzez uprzednie zarezerwowanie pokoju poprzez maila,
stronę internetową lub telefonicznie.
6. Do Escape Room Katowice należy przybyć 15 minut przed planowaną godziną gry, celem
zapoznania się z zasadami. Spóźnienie skraca czas gry.
7. W pomieszczeniu znajdują się kamery transmitujące obraz. Służą one do nadzorowania przebiegu
gry oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Materiały te nie będą wykorzystywane w innych celach.
8. Po zakończonej grze istnieje możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego. W tym przypadku
uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tego zdjęcia na stronie i profilu Escape Room Katowice.
9. Na terenie obiektu kategorycznie zabrania się :
a) palenia tytoniu
b) spożywania alkoholu
c) niszczenia oraz zabierania rekwizytów
d) robienia zdjęć oraz kamerowania
10. Korzystanie z obiektu nie jest zalecane :
a) kobietom w ciąży
b) osobom z zaburzeniami ruchu i równowagi
c) osobom z chorobami układu krążenia i serca
d) osobom cierpiącym na lęk przed ciemnymi i małymi pomieszczeniami
e) osobom cierpiącym na epilepsję
f) osobom z innymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi.
11. Nie obsługuje się osób będących pod wpływem :
a) alkoholu
b) narkotyków
c) innych środków odurzających
12. Obsługa Escape Room Katowice nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
13. Escape Room Katowice nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem
regulaminu i nie stosowaniem się do zaleceń obsługi.
14. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do dalszego
korzystania z atrakcji obiektu.
15. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do przekazania treści regulaminu pozostałym
uczestnikom gry.
16. Płatność dokonywana jest gotówką lub voucherem po zakończeniu gry.
17. Uczestnictwo w grze równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

