
 

 

REGULAMIN POKOJU ROZRYWKI 
playroom’s rules 

 

 
 

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z regulaminem pokoju rozrywki oraz ścisłą współpracę w celu zapewniania wygody  

i bezpieczeństwa wszystkim naszym Gościom. 

 

1. Pokój rozrywki jest otwarty codzienne w godzinach 10 00 - 22 00 wyłącznie dla Gości Hotelu Zimnik.  

2. Pokój Rozrywki jest monitorowany, użytkownicy wyrażają zgodę na wideo rejestrację.  

3. Z atrakcji w pokoju rozrywki mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz dzieci. Osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod stałym 

nadzorem i kontrolą rodzica lub opiekuna w czasie przebywania w pokoju rozrywki. Treść i fabuła gier jest przeznaczona dla osób 

pełnoletnich. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za dobór gier, z których korzystają wspólnie z osobami niepełnoletnimi.  

4. Za bezpieczną zabawę dzieci przebywających w Pokoju Rozrywki odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci. 

5. Dzieci pozostawione w Pokoju Rozrywki bez opieki przebywają tam na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 

6. Obsługa Pokoju Rozrywki zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu użytkowników w sali zabaw w przypadku ich agresywnego 

zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. 

7.  Zabrania się konsumpcji artykułów spożywczych na terenie Pokoju Rozrywki. Zakazuje się spożywania alkoholu i palenia tytoniu. Obsługa 

zastrzega sobie prawo do wyprowadzenia osób spożywających alkohol i palących tytoń w Pokoju Rozrywki. 

8. Odpowiedzialność materialną i finansową za szkody powstałe z winy użytkowników ponosi osoba dokonująca rezerwacji terminu, w 

którym lub w następstwie którego powstały wymienione szkody. 

9. Zabrania się usuwania jakichkolwiek plików i folderów z dysków urządzenia zainstalowanego w Pokoju Rozrywki. 

10. Użytkownik wchodząc do Pokoju Rozrywki akceptuje tym samym regulamin i wszystkie jego postanowienia. Hotel Zimnik nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.  

 

Our guests are kindly asked to comply with the below regulations of playroom’s rules.  

 These rules are here for the safety and convenience of all our guests, therefore we appreciate your cooperation in this matter. 

 

1. The playroom is open daily from 10 am to 10 pm only for hotel’s guests.  

2. Playroom is equipped with the CCTV cameras, users agree to be recorded.  

3. Playroom can use by adults and children who must have been on parents or children ‘s guardians constant supervision. Games and its 

content are designed for adults. Parents or guardians are responsible for the selection of games, which is shared with children. 

4. Parents or children ‘s guardians are responsible for children’s safety. 

5. Children left in playroom unattended are under their parents or guardians responsibility. 

6. Zimnik Hotel reserves the right to shorten the residence of the users in the playroom in the case of aggressive behavior, causing a safety 

hazard residence other participants or equipment. 

7. Eating and drinking is not allowed in the playroom. Alcohol consumption and smoking are strictly forbidden in the playroom. Zimnik Hotel 

reserves the right to shorten the residence of the parent or guardian in this case. 

8. Person making the booking period of playroom is responsible for any damage caused by the users. 

9. It is not allowed to delete any file or folder from device’s hard drives.  

10. When entering the play room users accept the playroom’s rule. Hotel Zimnik is not responsible for any damages caused due to non-

compliance with the provisions of these regulations. 


