
„Regulamin sali zabaw oraz zajęć i imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych” 
obowiązujący od dn. 01.01.2015 r. 

 
1. Sala zabaw oraz zajęcia i imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych są organizowane przez 

Centrum Twórczej Zabawy DWA KROKI (zwane dalej: Centrum) z siedzibą przy 
ul. Ligonia 10a/1, 48-340 GŁUCHOŁAZY, prowadzone przez firmę 
EVENTI Anna Szmyt-Boguniewicz (zwaną dalej EVENTI), NIP: 7532148178.  

 
2. Warunkiem korzystania z sali zabaw jest stosowanie się do niniejszego Regulaminu oraz 

uiszczenie opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem dostępnym w siedzibie  
i na stronie internetowej Centrum (ww.dwakrokiedu.pl) lub okazanie wcześniej 
wykupionego, aktualnego karnetu lub bonu prezentowego. 

 
3. Warunkiem pozostawienia dziecka w sali zabaw pod nadzorem opiekuna oraz uczestnictwa 

dziecka w zajęciach i imprezach jest: 
 - zapoznanie się rodzica/opiekuna prawnego z programem zajęć/imprezy, cennikiem oraz 
 niniejszym Regulaminem i pisemna akceptacja ich zawartości, 

- wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego karty dziecka zawierającej m.in. dane 
osobowe, numery telefonów kontaktowych, informację nt. aktualnego stanu zdrowia, 
chorób i alergii oraz specjalnych potrzeb dziecka,     
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę EVENTI w celu 
sprawowania przez Centrum opieki nad dzieckiem. 

 
4. Nie jest konieczne każdorazowe wypełnianie karty dziecka, jednakże w przypadku zmiany 

istotnych danych (tj. nazwisko, numer telefonu, choroby, uczulenia, niepełnospawność, 
specjalne potrzeby) rodzic/opiekun prawny powinien poinformować o tym fakcie przy okazji 
kolejnej wizyty w Centrum. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe 
będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926). Dane osobowe 
będą przetwarzane przez EVENTI - Administratora danych. Klienci mają prawo do wglądu w 
swoje dane osobowe i ich poprawiania. Rodzic/opiekun prawny dziecka może udzielić zgody 
na: 
- przetwarzanie danych osobowych - w celach promocyjnych i marketingowych, 
- publikację zdjęć i materiałów audiowizualnych z udziałem dziecka - w celach 
promocyjnych i marketingowych,  
- wykorzystywanie dzieł wytworzonych przez dziecko w ramach zajęć - w celach 
ekspozycyjnych i promocyjnych. 

 
5. Uiszczenie przez rodzica/opiekuna prawnego odpowiedniej opłaty (płatność gotówką) 

zgodnej z aktualnym cennikiem dostępnym w siedzibie i na stronie internetowej Centrum 
następuje w przypadku sali zabaw - po skorzystaniu z usługi, a w przypadku zajęć 
i imprez – przed skorzystaniem z usługi. W celach rozliczeniowych można okazać wcześniej 
wykupiony, aktualny karnet lub bon prezentowy. Opłata nie będzie zwracana 
w przypadku przerwania udziału w zajęciach/imprezie z winy dziecka (np. jego złe 
samopoczucie).  

 
6. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Wszystkie osoby przebywające 

na terenie Centrum obowiązuje obuwie zmienne (np. kapcie lub skarpetki), wyjątek 
stanowią uczestnicy odbywających się okazjonalnie szkoleń/imprez okolicznościowych 



organizowanych w sali szkoleniowej/bankietowej. Użytkownicy sali zabaw powinni myć ręce 
zarówno przed, jak i po skorzystaniu z urządzeń i zabawek. Do konstrukcji umieszczonej 
w sali zabaw należy wchodzić bez obuwia, w skarpetkach, bez elementów ubioru 
zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (biżuteria, paski z ostrymi klamrami, okulary, 
szelki, sznurki i troczki przy kapturze, itp.). Przed rozpoczęciem zabawy 
w konstrukcji należy opróżnić kieszenie i pozbyć się gumy do żucia. Nie jest dozwolone 
wnoszenie jedzenia i picia do strefy zabawek i konstrukcji oraz wnoszenie wyposażenia sali 
zabaw do konstrukcji.  

 
7. W konstrukcji nie wolno: zeskakiwać ze zjeżdżalni do basenu z piłkami, wchodzić pod prąd 

po zjeżdżalni, wspinać się po wewnętrznych lub zewnętrznych częściach siatki, wynosić 
małych piłek z basenu bez zgody opiekuna, wypychać dużych piłek z konstrukcji na 
zewnątrz, zawieszać się na workach do boksowania, podejmować zachowań 
niebezpiecznych dla siebie lub otoczenia. Należy zachować bezpieczny odstęp podczas 
zjeżdżania na zjeżdżalni.  

 
8. Opiekę nad dzieckiem sprawuje: w sali zabaw – opiekun/opiekunowie, podczas zajęć 

edukacyjnych i sportowych – instruktor/instruktorzy prowadzący, a podczas imprez – 
animator/animatorzy. Rodzic/opiekun prawny dziecka może przebywać z nim w sali zabaw - 
wówczas to on sprawuje opiekę nad dzieckiem. Możliwe jest także pozostawienie dziecka 
pod nadzorem opiekuna w sali zabaw, co każdorazowo musi zostać odnotowane przez 
rodzica i pracownika Centrum na karcie dziecka. Instruktor prowadzący/animator decyduje 
o obecności rodzica/opiekuna prawnego podczas zajęć/imprez.  

 
9. Sala zabaw jest przeznaczona dla dzieci w wieku 1 – 14 lat. Wszystkie urządzenia i zabawki 

dostępne w sali zabaw posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyposażenie sali zabaw 
jest regularnie czyszczone/dezynfekowane. Przygotowywanie i spożywanie posiłków 
odbywa się w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu lub w pomieszczeniu, 
w którym odbywa się impreza. Centrum  nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub 
zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć/imprezy.  

 
10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do przyprowadzenia dziecka na zajęcia/imprezę 

bezpośrednio przed zajęciami/imprezą oraz odebrania dziecka bezpośrednio po 
zajęciach/imprezie. Zabrania się wstępu osobom będącym nosicielami chorób zakaźnych, 
wirusowych lub bakteryjnych. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do 
przyprowadzenia wyłącznie dziecka zdrowego, bez oznak przeziębienia. Dzieci kaszlące 
i kichające mogą nie zostać wpuszczone. W przypadku małych dzieci pozostawianych pod 
nadzorem opiekuna należy dostarczyć ubranie zmienne, pieluszki i mokre chusteczki (jeśli 
dziecko ich używa) oraz – ewentualnie – jedzenie i picie.  

 
11. Zajęcia edukacyjne i imprezy odbywają się w ustalonych dniach i godzinach. Ewentualna 

zmiana terminu zajęć jest możliwa wyłącznie po uzgodnieniu ze wszystkimi posiadaczami 
karnetów na dany rodzaj zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub 
rezygnacji z kontynuowania zajęć w przypadku zbyt niskiej frekwencji uczestników, przy 
czym posiadaczowi karnetu przysługuje zwrot należności za niewykorzystane godziny. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, przy czym klientom przysługuje 
zwrot należności za wykupione bilety. 

 
12. Karnety są imienne i przeznaczone na okeślony cykl zajęć, w związku z czym nie 



upoważniają do korzystania z innego rodzaju zajęć lub usług (z wyłączeniem sytuacji 
opisanych w cenniku). Należności za niewykorzystane godziny nie będą zwracane ani nie 
przechodzą na kolejny miesiąc. W przypadku niemożności korzystania z karnetu z powodu 
długotrwałej choroby (tj. powyżej 2 tygodni) lub innych okoliczności losowych kwestia 
ewentualnej rekompensaty za niewykorzystane godziny będzie rozpatrywana indywidualnie 
przez właściciela Centrum.    

 
13. Dzieciom korzystającym z sali zabaw oraz uczestnikom zajęć/imprezy nie wolno opuszczać 

pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia/impreza bez wiedzy i zgody opiekuna, 
instruktora prowadzącego lub animatora. Na terenie Centrum zabronione jest spożywanie 
substancji psychoaktywnych, w tym palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Zabronione 
jest wprowadzanie zwierząt. Nie jest dozwolone przenoszenie wyposażenia 
z jednej sali do drugiej lub wynoszenie wyposażenia poza Centrum bez wiedzy i zgody 
opiekuna, instruktora prowadzącego lub animatora. Odpowiedzialność za zniszczenia 
wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali ponosi osoba nieprzestrzegająca 
zasad ich użytkowania, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice/prawni opiekunowie 
tej osoby. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawione w szatni 
bądź w innych pomieszczeniach. Osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są 
do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, 
porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia należy stosować 
się do poleceń pracownika Centrum.  

 
14. Regulamin i cennik mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia 

zamieszczenia zmienionego regulaminu lub cennika w siedzibie i na stronie internetowej 
Centrum. O ewentualnych zmianach regulaminu lub cennika rodzic/opiekun prawny będzie 
informowany przy okazji kolejnej wizyty w Centrum.  


