REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU DO AXE THROWING
1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi obowiązuje
wszystkie osoby przebywające na strzelnicy znajdującej się na terenie Malawa FunParku.
2. Na tor do Axe Throwing mają wstęp tylko i wyłącznie osoby wynajmujące oraz osoby im
towarzyszące, po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
3. Osoba korzystająca oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się zabawą polegającą na
rzucaniu siekierami do celu, bierze udział w tej zabawie na własną odpowiedzialność, a w
przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku,
spowodowanego nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu nie będzie występować z
jakimkolwiek roszczeniem do organizatora.
4. Z toru do Axe Throwing mogą korzystać:
- osoby pełnoletnie,
- osoby, które ukończył 16 rok życia, za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna,
- osoby o dobrym stanie zdrowia.
5. Z toru do Axe Throwing nie mogą korzystać:
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- osoby posiadające przeciwwskazania do rzucania siekierami wynikające ze stanu zdrowia,
- osoby niepełnoletnie, które nie dostarczyły pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego.
6. Wszyscy korzystający z toru do Axe Throwing oraz osoby im towarzyszące muszą stosować się
do poleceń obsługi.
7. Rzucać siekierami można tylko z wyznaczonej linii strzelań.
8. Osoby rzucają tylko w kierunku tarczy, obowiązuje bezwzględny zakaz rzucania poza teren
toru, jak również do osób postronnych, zwierząt, rzeczy.
9. Przebywanie przed linią rzutów, z boku lub obok tarczy jest zabronione.
10.Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia i biegania w poprzek toru.
11.Osoba korzystająca z toru ponosi wszelką odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt.
12.Osoba, która z własnej winy uszkodzi udostępniony sprzęt na skutek niewłaściwego stosowania
poniesie koszty związane z serwisem.
13.Obowiązuje zakaz przesuwania oraz demontowania tarczy.
14.Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci i butelek.
15.Użytkownik, który nie będzie stosował się do powyższych punktów regulaminu i wszystkich
przepisów bezpieczeństwa, może zostać bezpowrotnie usunięty z toru, bez zwrotu pieniędzy.

