
REGULAMIN
SALI ZABAW DLA DZIECI 

NIBYLANDIA
1 Sala zabaw jest przeznaczona dla dzieci w wieku do lat 12.

2 Rodzicu pamiętaj, że dziecko ciągle pozostaje pod twoją opieką. Zwracaj uwagę w jaki 

sposób się bawi. Odpowiedzialność za dziecko i za szkody przez nie wyrządzone ponoszą 

rodzice/opiekunowie

3 Dorośli korzystają z sali bezpłatnie, ale w zamian powinni chociaż 5 minut  bawić się z 

dzieckiem - najlepiej własnym.

4 Każde dziecko ma obowiązek wspaniale się bawić i posiadać ważny bilet

5 Na terenie sali zabaw przebywamy w obuwiu zmiennym lub skarpetkach (rajstopach). 

NIE WCHODZIMY BOSO.

6 Ze względów bezpieczeństwa prosimy zadbać o to, by dzieci nie żuły gumy, nie miały 

kolczyków, smyczy na szyi, pasków ostrymi klamerkami itp.

7 Wszystko z kieszeni wyciągamy i zostawiamy w szatni. Radzimy też zdjąć okulary – 

zjeżdżalnię łatwo zobaczyć.

8 Wartościowe rzeczy, obuwie zostawiamy w szatni lub w szafce. Kluczyk do szafki 

wydaje personel Sali zabaw. 

9 W Sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w kawiarence i tylko w 

miejscach do tego przeznaczonych (kawiarenka, sale urodzinowe) 

10 Na trampolinie może przebywać maksymalnie troje dzieci w wieku do lat 6 lub jedno 

starsze dziecko.

11 Wspinanie się po cienkich siatkach ZABRONIONE pod karą zaplatania nowej siatki.

12 Zjeżdżalnie są JEDNOKIERUNKOWE, nie wchodzimy nimi pod górkę - grozi kopniakiem! 

13 Rodziny biorące udział w programie „Rodzina 3+” po okazaniu karty obowiązuje cennik 

promocyjny.

14 Pracownik może odmówić przyjęcia dziecka, lub skrócić jego czas zabawy jeśli swoim 

zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci lub sprzętu.

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY
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