
Правила користування дитячою Ігровою Кімнатою FIGLORAJ

у Батутному Парку JUMP HEAVEN Легниця

З турботи про безпеку  та здоров'я дітей , я які користуються об’єктом 
Figloraj в Батутному Парку Jump Heaven просимо  дотримуватися 
наступних правил:

1. Ігрова кімната розділена на дві зони:
 - дитяча зона, призначена для дітей до 3-х років,
 - дитяча зона розрахована на дітей від 4-12 років

2. Батьки або дорослі опікуни несуть відповідальність за безпечну гру дітей на території 
об'єкту.

3. Для дітей до 4 років, які перебувають  на багаторівневому дитячому майданчику, 
обов'язковий постійний нагляд  батьків/опікунів. Для цього потрібно заповнити 
додаткову заяву.

4. При відвідуванні дитячої ігрової кімнати необхідно ознайомитися з діючими 
Правилами. Правила доступні на рецепції об'єкта і на сайті www.jumpheaven.p  l  

5. Верхній одяг і взуття слід залишити в шафках в гардеробі. Правила гардеробу 
розташовуються в зоні з шафками, на рецепції об'єкта та на сайті 
www.jumpheaven.pl/legnica

6. Всі напої та страви слід вживати в спеціально відведених зонах. Забороняється 
вносити напої та харчування в ігрові зони.

7. Забороняється проносити  в зони гострі предмети, які можуть пошкодити елементи 
атракціонів дитячого майданчика/кімнти- ланцюги, сережки, брелоки, підвіски і т.д.

8. У зону ігрового майданчика Figloraj та зону малюка можна зайти лише в неслизьких 
шкарпетках.

9. Потрапити в окремі зони можна лише після пред’явлення квитка виданого на стійці 
рецепції. Працівник рецепції. видає браслет, який дає право особі використовувати 
окремі зони.

10. Недотримання правил може призвести до скорочення часу використання атракціону, 
кошти не повертаються.

11. Адміністратор не несе відповідальності за предмети, залишені без нагляду. Знайдені 
предмети будуть зберігається протягом 7 днів. О згублених предметах повідомти 
працівника на рецепціі.

12. Батьки/опікуни несуть відповідальність за шкоду, заподіяну дитиною.
13. У разі будь-яких випадкових подій або нещасного випадку під час користування 

атракціонами об’єкта, будь ласка негайно повідомити персонал та заповнити бланк 
про нещасний випадок перед тим, як залишити об’єкт.

14. Купуючи квиток, ви приймаєте ці правила
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