FUN PARK - JÁTSZÓHÁZ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
1.

A Játékzónában a szülők és kísérők felelnek a gyermekek biztonságáért.

2.

A kiállítás látogatói számára a Játékzóna használata ingyenes.

3.

A Játékzóna munkatársai nem képzett gyerekfelügyelők.

4.

A Játékzóna területére táskák, hátizsákok és reklámtáskák nem vihetők be.

5.

A gyermekek biztonsága érdekében a Játékzóna terültén kamerarendszer működik.

6.

Kérjük, hogy a gyermekek tiszta kézzel kezdjék el a játékot.

7.

A Játékzóna területén kérjük a kiabálás, lökdösődés és a szaladgálás mellőzését.
Továbbá kérjük, hogy a szekrényekre, polcokra látogatóink ne másszanak fel.

8.

A Játékzónába tilos bevinni illetve kivinni LEGO®-kockákat vagy más játékokat.

9.

A Játékzóna területén tilos étel vagy ital fogyasztása.

10.

Kérjük, a kocka-játékok különböző alkaltrészei, alkotóelemei szétválasztásához kizárólag
az erre használatos speciális eszközt használják, vagy kérjék a munkatársak segítségét.

11.

A Játékzóna vagy a játékeszközökkel kapcsolatos bárminemű működési problémájával kérjük,
forduljanak a munkatársakhoz.

12.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy abban az esetben, ha a Játékzóna létszáma a eléri a
maximálisan beengedhető látogatók számát, akkor a biztonság és jelenlévő látogatók kényelme miatt
a további látogatókat ne engedjünk be.

13.

A Játékzónában hagyott és elvesztett tárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget.

14.

A szülők illetve kísérők felelősséggel tartoznak a gyermekek által okozott vagyoni és/vagy
személyi károkozásért.

15.

A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékzóna berendezéseinek és játékainak nem
rendeltetésszerű használatáért.

16.

A Játékzónába történő belépéssel a látogatók jelen szabályzatunkat elfogadják, és valamennyi
pontját magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

17.

Amennyiben a Játékzónában váratlan személyi baleset, rosszullét vagy bármilyen veszélyes
helyzet következik be, arről azonnal, írásban kérjük a munkatársak tájékoztatását.
Az utólagos, a kiállítás elhagyását követően bekövetkező reklamáció vagy követelés nem
elfogadható.

18.

Kérjük jelen szabályzatunk betartását, ellenkező esetben a Játékzóna munkatársai az érintett
látogatót/látogatókat a Játékzóna elhagyására kérhetik.

19.

A Játékzóna tulajdonosa és személyzete nem felel a szabályzatot be nem tartó gyermekek
biztonságért.

