
REGULAMIN OBIEKTU MALAWA FUN PARK

1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie
MALAWA FUN PARK.
2. Przebywanie na terenie Malawa Fun Park oraz korzystanie z grillowisk, miejsc ogniskowych i Altany dozwolone jest wyłącznie po
uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
3. Przebywanie na terenie Malawa Fun Park poza godzinami otwarcia jest zabronione.
4. Korzystanie z miejsca ogniskowego /  grillowiska, dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszym uiszczeniu opłaty oraz musi być
połączone z co najmniej jedną wybraną atrakcją oferowaną przez Malawa Fun Park.
5. Korzystając z opcji wynajmu miejsca ogniskowego / grillowiska wynajmujący ma do dyspozycji: miejsca siedzące i stoliki, drewno,
rozpałkę, dostęp do toalety, oświetlenie, kije do smażenia / ruszt.
6. Pakiety ogniska / grilla nie zawierają obsługi. Pracownicy przygotowują miejsce oraz rozpalają paleniska, nie mają natomiast
obowiązku jego podtrzymywania - leży to po stronie klienta, który do dyspozycji ma wszystkie niezbędne akcesoria.
7. Na terenie całego parku obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z plastikowych naczyń i sztućców jednorazowych. Dopuszczalne
są wyłącznie drewniane lub papierowe
8. Wynajęcie miejsca ogniskowego / grillowiska nie jest równoznaczne z wynajęciem Altany.
9. Z Altany mogą korzystać wyłącznie osoby wynajmujące, w innym wypadku bez zezwolenia obsługi obowiązuje zakaz wstępu.
10. W przypadku wynajęcia miejsca na ognisko / grillowiska i niespodziewanego deszczu klienci mogą przenieść się do wyznaczonej
strefy w Altanie, na następujących warunkach:
- obowiązuje zakaz korzystania z części poza wyznaczoną dla klienta strefą,
- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia palącego się grilla do wnętrza Altany,
- Altana przygotowywana i sprzątana jest regularnie pod wynajem, dlatego też po korzystaniu należy pozostawić ją dokładnie w takim
stanie jakim została zastana,
- w przypadku pozostawienia dużej ilości śmieci, resztek jedzenia, dużych plam z błota, tłustych plam na kostce, wymiocin itp. klienci
pokrywają koszty  sprzątania - 200 PLN 
- obowiązuje zakaz przesuwania i przestawiania stołów i ławek.
11. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci.
12. Każdy pozostający na terenie Malawa Fun Parku zobowiązuje się do segregacji odpadów do specjalnie oznaczonych koszy (papier,
plastik, szkło, puszki, inne).
13. Zabrania się samowolnego demontowania oraz przestawiania mebli i wszystkich innych przedmiotów będących w wyposażeniu
obiektu.
14. Osoba, która dopuści się niszczenia przedmiotów i budynków będących na terenie obiektu, poniesie wszelkie koszty związane z
naprawą, bądź zakupem nowych, jeżeli zniszczenie będzie doszczętne.
15. Korzystanie z trampoliny możliwe jest po uprzednim zezwoleniu i tylko na własną odpowiedzialność, a w przypadku wszystkich osób
niepełnoletnich wyłącznie pod opieką rodziców / prawnych opiekunów.
16. Na teren parku można wchodzić z czworonogami, pod warunkiem trzymania ich na smyczy (dla ich własnego bezpieczeństwa).
Właściciele czworonogów zobowiązani są do sprzątania po nich.
17. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjeżdżania pojazdami na teren Malawa Fun Park, każdy pojazd musi zostać zaparkowany na
parkingu przyległym do ogrodzenia.
18. Użytkownik, który nie będzie stosował się do powyższych punktów regulaminu i wszystkich przepisów bezpieczeństwa, może zostać
bezpowrotnie usunięty z obiektu przez obsługę, bez zwrotu pieniędzy.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem na odwrocie strony oraz z regulaminem obiektu Malawa Fun Park  i zobowiązuję się
do ich przestrzegania. Oświadczam, że podaję dane zgodne z prawdą.

IMIĘ I NAZWISKO                                                                                                                              ..............................................................

PESEL lub NR DOWODU  OSOBISTEGO                                                                                        ...............................................................

ADRES EMAIL                                                                                                                                    ...............................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FUN PARK GOCLAN KAMIL z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Frezji 1 w  celach akceptacji regulaminów
parku oraz przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Równocześnie wyrażam
zgodę na  wykorzystanie mojego wizerunku przez FUN PARK GOCLAN KAMIL z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Frezji 1 w celach marketingowych zgodnie z art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo do wglądu i ich edycji. 

PODPIS  UCZESTNIKA  ..........................................................................


