Załącznik nr 9

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA DMUCHANEGOMAŁY BASEN Z KULKAMI
UWAGA!!!
WEJŚCIE NA URZĄDZENIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PO ZAPOZNANIU
SIĘ Z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
1. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2-7 lat.
2. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci do 25 kg wagi.
3. Zawsze przed i podczas używania urządzenia należy upewnić się, że w pobliżu
(nad, pod i dookoła) nie ma żadnych obiektów, przedmiotów i innych rzeczy,
które mogą spowodować obrażenia.
4. Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Przed wejściem na urządzenie należy zdjąć obuwie oraz inne przedmioty
mogące stanowić zagrożenie.
6. Na czas zabawy należy zdjąć okulary.
7. Na teren dmuchańca należy wchodzić tylko od strony frontowej, niedozwolone
jest wspinanie się po ścianach bocznych (od strony zewnętrznej i
wewnętrznej).
8. W dmuchańcu może przebywać jednocześnie 3-5 dzieci.
9. Zabrania się wywoływania bójek i zachowania niekulturalnego (w tym
popychania innych uczestników zabawy).
10. Zabrania się niszczenia zabawek i elementów wystroju.
11. Zabrania się spożywania posiłków i napojów podczas pobytu w dmuchańcu.
12. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
13. Z urządzenia schodzimy powoli, nie zeskakujemy.
14. Nie wyrzucamy kulek na zewnątrz.
15. Należy wykonywać polecenia obsługi.
16. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy użytkownika, który nie
stosował się do niniejszego regulaminu. Użytkownik korzystający z urządzenia
dmuchanego ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do regulaminu.
Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi wypadkiem!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA DMUCHANEGOMAŁY ZAMEK
UWAGA!!!
WEJŚCIE NA URZĄDZENIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PO ZAPOZNANIU
SIĘ Z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
1. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3-12 lat.
2. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci do 60 kg wagi.
3. Zawsze przed i podczas używania urządzenia należy upewnić się, że w pobliżu
(nad, pod i dookoła) nie ma żadnych obiektów, przedmiotów i innych rzeczy,
które mogą spowodować obrażenia.
4. Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Przed wejściem na urządzenie należy zdjąć obuwie oraz inne przedmioty
mogące stanowić zagrożenie.
6. Na czas zabawy należy zdjąć okulary.
7. Na teren dmuchańca należy wchodzić tylko od strony frontowej, niedozwolone
jest wspinanie się po ścianach bocznych (od strony zewnętrznej i
wewnętrznej).
8. W dmuchańcu może przebywać jednocześnie 5-6 dzieci.
9. Zabrania się wywoływania bójek i zachowania niekulturalnego (w tym
popychania innych uczestników zabawy).
10. Zabrania się niszczenia , zabawek i elementów wystroju.
11. Zabrania się spożywania posiłków i napojów podczas pobytu w dmuchańcu.
12. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
13. Z urządzenia schodzimy powoli, nie zeskakujemy.
14. Należy wykonywać polecenia obsługi.
15. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy użytkownika, który nie
stosował się do niniejszego regulaminu. Użytkownik korzystający z urządzenia
dmuchanego ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do regulaminu.

Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi wypadkiem!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA DMUCHANEGO„STATEK PIRACKI”
UWAGA!!!
WEJŚCIE NA URZĄDZENIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PO ZAPOZNANIU
SIĘ Z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
1. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3-12 lat.
2. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci do 60 kg wagi.
3. Zawsze przed i podczas używania urządzenia należy upewnić się, że w pobliżu
(nad, pod i dookoła) nie ma żadnych obiektów, przedmiotów i innych rzeczy,
które mogą spowodować obrażenia.
4. Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Przed wejściem na urządzenie należy zdjąć obuwie oraz inne przedmioty
mogące stanowić zagrożenie.
6. Na czas zabawy należy zdjąć okulary.
7. Na teren dmuchańca należy wchodzić tylko od strony frontowej, niedozwolone
jest wspinanie się po ścianach bocznych (od strony zewnętrznej i
wewnętrznej).
8. W dmuchańcu może przebywać jednocześnie 5-6 dzieci.
9. Zabrania się wywoływania bójek i zachowania niekulturalnego (w tym
popychania innych uczestników zabawy).
10. Zabrania się niszczenia , zabawek i elementów wystroju.
11. Zabrania się spożywania posiłków i napojów podczas pobytu w dmuchańcu.
12. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
13. Z urządzenia schodzimy powoli, nie zeskakujemy.
14. Należy wykonywać polecenia obsługi.
15. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy użytkownika, który nie
stosował się do niniejszego regulaminu. Użytkownik korzystający z urządzenia
dmuchanego ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do regulaminu.

Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi wypadkiem!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA DMUCHANEGOZJEŻDŻALNIA
UWAGA!!!
WEJŚCIE NA URZĄDZENIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PO ZAPOZNANIU
SIĘ Z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
1. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 6 - 12 lat.
2. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci do 60 kg wagi.
3. Zawsze przed i podczas używania urządzenia należy upewnić się, że w pobliżu
(nad, pod i dookoła) nie ma żadnych obiektów, przedmiotów i innych rzeczy,
które mogą spowodować obrażenia.
4. Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Przed wejściem na urządzenie należy zdjąć obuwie oraz inne przedmioty
mogące stanowić zagrożenie.
6. Na czas zabawy należy zdjąć okulary.
7. Na teren dmuchańca należy wchodzić tylko od strony frontowej, niedozwolone
jest wspinanie się po ścianach bocznych (od strony zewnętrznej i
wewnętrznej).
8. Wchodzimy drabinką trzymając się oburącz.
9. Zjeżdżamy siedząc nogami skierowanymi do przodu.
10. Zakaz wspinania się na ściany boczne.
11. Zabrania się wywoływania bójek i zachowania niekulturalnego (w tym
popychania innych uczestników zabawy).
12. Zabrania się niszczenia , zabawek i elementów wystroju.
13. Zabrania się spożywania posiłków i napojów podczas pobytu w dmuchańcu.
14. Zabrania się wprowadzania zwierząt.
15. Z urządzenia schodzimy powoli, nie zeskakujemy.
16. Należy wykonywać polecenia obsługi.
17. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy użytkownika, który nie
stosował się do niniejszego regulaminu. Użytkownik korzystający z urządzenia
dmuchanego ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do regulaminu.

Niestosowanie się do powyższego regulaminu grozi wypadkiem!

