
REGULAMIN OBIEKTU SUMMER PLAYGROUND
Obiekt Summer Playground jest administrowany przez MR Cable Sp. z o. o.

1. Summer Playground jest terenem prywatnym pod stałym nadzorem Systemu Monitoringu, a 
wstęp na teren obiektu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację. 
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania oraz             
przestrzegania   regulaminu oraz bieżących zalecń obsługi obiektu Summer Playground.  
3. Wstęp na teren obiektu Summer Playground jest płatny zgodnie z aktualnym cennikiem. 
4. Obowiązuje zakaz kąpieli z wyłączeniem korzystania z wodnego toru przeszkód. 
5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnych napojów, żywności,   
własnej konsumpcji, rozpalania ognia (w tym grilla) oraz palenia tytoniu poza wyznaczonymi 
strefami. 
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla zwierząt. 
7. Wejście na teren obiektu bez ważnego biletu wstępu skutkuje wyproszeniem z obiektu.
8. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką dorosłych.
9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebiezpiecznych 
takich jak broń, noże, pojemniki do rozpylania gazów, substancji żrących.
10. Pozostawienie śmieci poza wyznaczonymi miejscami (kosze na śmieci) wiąże się z opłatą   
 dodatkową w wysokości 100 zł.
11. Za wyrządzone szkody na mieniu obiektu korzystający ponoszą odpowiedzialność               
materialną, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni.
12. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż
13. Korzystanie z terenu oraz atrakcji obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność.       
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w trakcie pobytu.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z         
nieprzestrzegania regulaminu oraz zaleceń obsługi.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub zapisy niniejszego regulaminu będą usuwane             
z terenu obiektu, co nie wyklucza skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 
17. Opłata dodatkowo za złamanie zapisów regulaminu wyosi 100 zł za każde naruszenie. 
18. Skargi i wnioski należy kierować do Administratora, e-mail: kontakt@mrcable.pl

SERDECZNIE PROSIMY:
- NIE WNOSIC NA TEREN OBIEKTU WŁASNYCH 

NAPOJÓW I ZYWNOSCI 
- WYRZUCAC SMIECI DO WŁASCIWYCH       

POJEMNIKÓW
- USZANOWAC PRZESTRZEN I KOMFORT 

INNYCH GOSCI OBIEKTU
- MIŁO SPEDZIC CZAS I DO NAS WRÓCIC PO 

WIECEJ! 


