REGULAMIN URODZIN I GIER na arenie LASERDROME w Sali Zabaw ALEGRA
1. Laserowy paintball organizowany jest na arenie, które znajduje się w Sali Zabaw Alegra w Gliwicach, przy ulicy Chorzowskiej 56
2. Zasady dotyczące gry w laserowy Paintball:
 W grze mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 7 roku życia.
 Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych. Pomieszczenie areny jest zaciemnione i zadymione.
 Warunkiem uczestnictwa w grze jest zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja. Zakup biletu lub posiadanie zaproszenia
firmowego oraz zaproszenia na imprezę urodzinową jest jednoznaczny z zaakceptowaniem obowiązującego regulaminu.
 Uczestnictwo w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna, zgoda
wydawana jest uczestnikowi a nie organizatorowi. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami. Uczestnicy, którzy korzystają z gry
bez obecności rodzica lub opiekuna, w dalszym ciągu pozostają pod ich opieka w związku z czym rodzic lub opiekun ponosi pełną
odpowiedzialność za uczestnika.
 Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
 Każdy Gracz przed rozpoczęciem gry musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu obsługi sprzętu oraz bezpieczeństwa w miejscu gry
(Arena) .
 Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w grze wydaje Obsługa. Gracze zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po
zakończeniu gry, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania. Za usterki wynikłe z nieprawidłowego użytkowania sprzętu
odpowiadają uczestnicy lub ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 Na Arenie obowiązuje obuwie sportowe (płaska podeszwa).
 Gracz może opuścić Arenę dobrowolnie i w każdym czasie, bez możliwości uzyskania zwrotu kosztów opłaty.
 Na Arenie zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób. W szczególności zabrania się:
- biegania oraz czołgania;
- agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;
- fizycznego kontaktu między Graczami;
- chwytania broni innego Gracza;
- używania broni i wyposażenia Areny w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia;
- wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny;
- palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających;
- wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.
- Posiadania okularów, biżuterii i innych cennych rzeczy, w przypadku wniesienia tych rzeczy uczestnik odpowiada za nie osobiście, a
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 Gracz jest zobowiązany do stosowania się do znaków znajdujących się na Arenie, sygnałów dźwiękowych, a przede wszystkim poleceń
wydawanych przez Obsługę.
 Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Gracz jest zobowiązany zgłaszać
Obsłudze.
 Osoby, które dopuszczą się dewastacji sprzętu lub innych elementów będących na wyposażeniu Areny są zobowiązane do naprawienia
wyrządzonych szkód.
 Gracze, którzy nie będą przestrzegali Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa mogą zostać wyproszeni z Areny bez prawa zwrotu
poniesionych kosztów opłaty.
 Osoby, które dokonały rezerwacji powinny stawić się w lokalu co najmniej 5 minut przed planowaną grą, w przeciwnym przypadku
obsługa lokalu ma prawo odmówić uczestnictwa w grze.
3. Rezerwacja wstępna terminu imprezy może być dokonać osobiście lub telefonicznie. Rezerwacja wstępna musi być potwierdzona
wypełnieniem formularza i wpłatą zadatku w kwocie 100 złotych. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza zamówienia
imprezy” (dokument zamówienia) oraz wpłacenie zadatku. Podpisanie formularza rezerwacji imprezy urodzinowej jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem obowiązujących regulaminów.
4. Wpłatę zadatku dokonuje się gotówką lub kartą płatnicza w recepcji Sali Zabaw. Rezerwacja terminu imprezy – bez opłacenia zadatku
przez Zamawiającego imprezę urodzinową – jest ważna przez 3 dni kalendarzowych od dnia rezerwacji wstępnej. W razie braku wpłaty
zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez organizatora.
6. W przypadku dokonywania przez zamawiającego zapłaty zadatku przelewem, jako datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków
finansowych na koncie organizatora imprezy. W opisie przelewu zamawiający zobowiązany jest wpisać termin imprezy urodzinowej
wynikający z dokumentu zamówienia.
7. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego na konkretny termin przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji.
Wysokość zadatku wynosi 100 zł.
8. Możliwe jest dwukrotne przeniesienie imprezy na inny termin, ale tylko jeżeli fakt ten zostanie zgłoszony do 4 dni przed rozpoczęciem
imprezy urodzinowej.
9. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 2,5 godziny, minimalna liczba uczestników imprezy urodzinowej wynosi – łącznie z jubilatem –
8 dzieci. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku od 7 roku życia.
10. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 8 uczestników, w przypadku jeśli w imprezie
urodzinowej uczestniczy więcej niż 8 uczestników opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości.
11. Zabrania się przynoszenia przez uczestników imprezy urodzinowej i/lub ich rodziców/opiekunów własnego jedzenia lub napojów .
12. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata, ciasta itp.) serwowany jest za dodatkowa opłatą w znajdującej się na terenie Sali
Zabaw kawiarence.
13. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego lub usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed
terminem imprezy urodzinowej.
14. Niniejszy regulamin urodzin obowiązuje łącznie z podstawowym Regulaminem Sali Zabaw ALEGRA.

