
 

Regulamin wynajmu Sali Zabaw na wyłączność. 

 

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki grup zorganizowanych korzystających z Sali 

Zabaw na wyłączność. 

 

1. Grupy zorganizowane – dzieci w wieku 0-15lat  korzystają z Sali Zabaw pod opieką pełnoletnich 

opiekunów. 

 

2. Maksymalna ilość uczestników tworzących grupę zorganizowaną wynosi 10 dzieci. 

 

3. Dzieci poniżej 4 roku życia muszą być pod stałą opieką osoby dorosłej.  

 

4. Sala Zabaw przyjmuje grupy zorganizowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-14:00, 

z wyjątkiem dni, w których Stacja Nowa Gdynia jest nieczynna .Wizyta grupy zorganizowanej 

wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji, minimum 5 dni przed planowaną wizytą grupy 

zorganizowanej w SNG. 

 

5. Prosimy o punktualne przybywanie do Sali Zabaw. 

 

6. Koszt wynajęcia Sali Zabaw to 300 zł / 2 godziny zabawy. Ceny wejść w dni i godziny 

niestandardowe uzgadniane są indywidualnie z SNG. 

 

7. SNG zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje lub całkowite wyłączenie z użytku 

konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku gdy: ulegną one awarii lub prawidłowość ich 

funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia. 

 

8. Wstęp opiekuna/opiekunów grup zorganizowanych korzystających z Sali Zabaw jest bezpłatny. 

 

9. Grupy zorganizowane i ich opiekunowie, na terenie Sali Zabaw są zobowiązani do pozostawienia 

ubrania w pomieszczeniach na wyłączność grupy. Dzieci  i Opiekunowie korzystają z Sali Zabaw 

w skarpetkach antypoślizgowych. Opiekunowie korzystający z Sali Zabaw w obuwiu mogą zostać 

poproszeni o opuszczenie Sali Zabaw.  

 

10. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dzieci zdjęły wszelkie elementy ubioru (w tym w 

szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie 

zabawy. 

 

11. Korzystający z Sali Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku. 

 

12. Ze względu na pandemię wszystkie osoby dorosłe zobowiązane są do zakrywania nosa oraz ust 

maseczką / przyłbicą podczas przebywania na terenie Sali Zabaw. 

 

13. Zabrania się wnoszenia na Salę Zabaw zabawek, przedmiotów z domu. 

 

14. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz 

spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie sali nie mogą przebywać osoby pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na terenie Sali Zabaw, jak i w całym 

obiekcie obowiązuje zakaz wnoszenia broni i wprowadzania zwierząt. 

 

15. Wynoszenie z Sali Zabaw zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcji jest zabronione. 

 
16. Z urządzeń, zabaw i atrakcji klienci powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i 

instrukcjami. 

 

17. Ze względów bezpieczeństwa obszar Sali Zabaw jest objęty monitoringiem wizualnym. 


