
 

 

REGULAMIN NINJA PLANET 

 

 

1. Bawialnia Ninja Planet przeznaczona jest dla dzieci od 1 do 12 roku życia. 

• Strefa Baby Space przeznaczona jest dla dzieci od 1 do 5 roku życia 

• Korzystanie z konstrukcji zabawowej przeznaczone jest dla dzieci od 4 roku życia 

2. Korzystanie z bawialni jest odpłatne i określone w aktualnym cenniku. Przed wejściem na 

salę zabaw należy wykupić bilet wstępu. Zakupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

3. Czasu zabawy pilnują opiekunowie bawiących się dzieci. Przekroczenie czasu zabaw 

z według minutowego naliczania (30gr/min) za pomocą zegarka/karty magnetycznej. 

4. Za wejście opłacone, a z jakichś względów niewykorzystane, nie będą zwracane pieniądze. 

5. Teren Ninja Planet objęty jest monitoringiem. Zapisy z monitoringu nie będą naruszały dóbr 

osobistych naszych klientów. 

6. Miejscem przeznaczonym do przechowywania odzieży wierzchniej i obuwia jest szatnia. 

Przechowywane rzeczy umieszczamy w szafkach, zamykanych na klucz. 

7. W przypadku zgubienia karty magnetycznej, zegarka lub kluczyka do szafki pobierana będzie 

dodatkowa opłata w wysokości: 

• karta magnetyczna- 20zł 

• zegarek magnetyczny- 20zł 

• kluczyk- 10zł 

8. Za bezpieczną zabawę dzieci znajdujących się na terenie bawialni odpowiadają rodzice/ 

pełnoletni opiekunowie. 

9. Rodzice/opiekunowie nie nadzorujący swoich podopiecznych robią to na własną 

odpowiedzialność. 

10. Zabrania się  pozostawiania  dziecka samego w bawialni bez zgłoszenia tego faktu 

pracownikom i wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia. 

• rodzic/opiekun musi dokonać wcześniejszej rezerwacji 

• maksymalna liczba dzieci w ciągu jednej godziny- 5 

• oferta dedykowana dla dzieci od 4 roku życia, samodzielnych i wykazujących chęć 

pozostania w bawialni pod opieką jej pracowników 



• dodatkowa opłata za opiekę- 5zł 

11. Pracownicy sali zabaw ze względów bezpieczeństwa zastrzegają sobie prawo do odmowy 

możliwości pozostawienia dziecka pod opieką personelu, w przypadku dużej liczby dzieci 

przebywających na ternie bawialni. 

12. W bawialni może jednocześnie przebywać maksymalnie 30 dzieci. 

13. Z urządzeń w Ninja Planet można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Zarządzający nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym 

korzystaniem z urządzeń. 

14. Zabrania się: 

• korzystania ze stref nie dostosowanych do wieku dziecka 

• wchodzenia po ślizgawce zjeżdżalni 

• zjeżdżania w innej pozycji niż siedzące 

• zabaw przy wylocie zjeżdżalni 

• wyrzucania piłek z basenu 

• przenoszenia elementów wyposażenia w inne miejsce 

15. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić na konstrukcje zabawową w celu pomocy dzieciom w 

pokonywaniu przeszkód 

• maksymalna liczba opiekunów w ciągu jednej godziny-3 

• ubiór rodzica/opiekuna nie może posiadać ostrych elementów narażających konstrukcje 

na uszkodzenia 

16. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie. W przypadku 

zniszczeń zobowiązani są do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń 

znajdujących się na terenie bawialni. 

17. Na sali zabaw dziecko przebywać może wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych 

ABS,(dostępne w sprzedaży na recepcji bawialni) oraz stroju zapewniającym swobodę ruchu 

podczas jego aktywności. 

18. Dzieci znajdujące się w części zabawowej nie mogą nosić biżuterii, ani korzystać  

z jakichkolwiek urządzeń nie stanowiących wyposażenia sali. 

19. W Ninja Planet niedopuszczalne jest: popychanie, bicie i stosowanie innych form przemocy w 

stosunku do innych dzieci i dorosłych (w tym personelu), rzucania urządzeniami w innych 

uczestników zabawy, niszczenie i brudzenie zabawek, ścian i aranżacji bawialni. 

20. Jeśli dziecko będzie zachowywać się agresywnie i przeszkadzać w zabawie innym, personel 

sali może skrócić czas pobytu. 



21. Za rzeczy pozostawione na terenie sali zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności. 

22. Rzeczy pozostawione w bawialni przechowujemy do 30 dni. 

23. W trosce o zdrowie naszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni osób będących 

nosicielami chorób zakaźnych oraz infekcji wirusowych i bakteryjnych. 

24. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków mających miejsce na ternie sali 

zabaw, w których pokrzywdzone zostanie dziecko bądź rodzic/opiekun, należy ten fakt 

niezwłocznie zgłosić pracownikowi bawialni. 

25. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na recepcji. 

26. Na terenie bawialni można spożywać napoje i artykuły spożywcze zakupione wyłącznie  

w naszej kawiarni. 

27. Wszelkie napoje i posiłki spożywamy w miejscach do tego wyznaczonych- antresola. 

28. Wszystkie osoby dorosłe oraz dzieci przebywające w bawialni, zobowiązane są do stosowania 

się do poleceń personelu. 

29. Wizerunek osób przebywających na terenie Ninja Planet może zostać utrwalony,  

a następnie rozpowszechniany w celu prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej, w 

tym prowadzonej za pośrednictwem Internetu. 

30. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających 

Regulaminu. 

 

 

 

 


