
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTU ESCAPE ROOM

UWAGI OGÓLNE
Escape room (pokój zagadek) to obiekt usługowy przeznaczony do prowadzenia działalności rozrywkowej.1.
Do uczestnictwa w zabawie mogą przystąpić osoby, po ówczesnym zapoznaniu się instrukcją bezpieczeństwa,2.
instrukcją przeciwpożarową oraz niniejszym regulaminem.
Osoby do lat 14 mogą korzystać z zabawy pod nadzorem opiekuna prawnego.3.
Liczba uczestników ustalana jest przez organizatora imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  4.
Zabrania się przystępowania do pracy oraz uczestnictwa w zabawie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków5.
odurzających lub leków, mogących oddziaływać na zdolność reakcji.
Osoby  cierpiące  na  klaustrofobię,  astmę,  choroby  serca,  epilepsję  lub  inne  schorzenia  oraz  kobiety  w ciąży5.
zobowiązane są powiadomić pracownika obiektu.

 
 

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ESCAPE ROOM
Uczestnik przed przystąpieniem do zabawy jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem obiektu, instrukcją1.
bezpieczeństwa oraz instrukcją przeciwpożarową.
Każda osoba przebywająca w pomieszczeniach escape room jest zobowiązana do stosowania się do instrukcji2.
bezpieczeństwa oraz regulaminu.
Uczestnik zabawy pozostaje w stałym kontakcie z pracownikiem escape room poprzez urządzenia monitorujące.3.
Uczestnik zabawy zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazówek prowadzącego.4.
Każdy uczestnik, który w trakcie zabawy źle się poczuje, jest zobowiązany do powiadomienia o tym pracownika5.
escape room.
Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  powiadomić  pracownika  escape  room  o  zauważonych  uszkodzeniach  lub6.
zagrożeniu.

 
CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Przystępowanie uczestników do zabawy bez ówczesnego zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa, instrukcją1.
przeciwpożarową oraz regulaminem escape room.
Przystępowanie do uczestnictwa w zabawie pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.2.
Zasłanianie, celowe uszkadzanie urządzeń monitorujących uniemożliwiające kontakt pracownika z uczestnikami3.
zabawy.
Lekceważenie lub postępowanie wbrew poleceniom pracownika escape room.4.
Tymczasowe lub stałe zamykanie drzwi ewakuacyjnych oraz zastawianie przejść i dróg ewakuacyjnych.5.
Wnoszenie  do  pomieszczeń  escape  room  substancji  i  materiałów  łatwopalnych,  wybuchowych,  żrących  lub6.
stwarzających zagrożenie wybuchem.
Wykorzystywanie sprzętu i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.7.
Palenie tytoniu oraz użycie otwartego ognia – surowo wzbronione.8.
Spożywanie alkoholu lub środków odurzających.9.

 
 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczestnika należy natychmiast powiadomić pracownika obiektu,1.
przerwać zabawę, w razie potrzeby wezwać właściwe służby ratownicze.
W przypadku zdarzenia wypadkowego niezwłocznie poinformować pracownika obiektu, stosować się do instrukcji2.
pierwszej pomocy.
Na wypadek powstania pożaru postępować zgodnie z instrukcją przeciwpożarową.3.
Bezwzględnie stosować się do instrukcji osoby kierującej akcją ratunkową.4.

 
UWAGI KOŃCOWE

Nie przystępować do zabawy w razie złego samopoczucia, poinformować pracownika obiektu.1.
Nie przystępować do zabawy, jeżeli istnieją wątpliwości, co do bezpieczeństwa uczestników.2.
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