
HEJ DZIECIAKU

DROGI RODZICU

1. Nie przynoś własnej żywności i napojów na salę zabaw.
2. Możesz na własną odpowiedzialność pozostawić dzieci
    na sali zabaw (powyżej 3 lat) pod opieką personelu.
3. Za rzeczy zagubione bądź pozostawione LUPPO PUPPO nie odpowiada.
4. Za dobrą i bezpieczną zabawę dzieci odpowiadają ich Rodzice i Opiekunowie.
5. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Odbiór dziecka następuje przy bramce po okazaniu paragonu.
7. Czas pobytu dziecka i opłata regulowane są przy wejściu.
8. Za przekroczony czas obowiązuje dopłata według cen z cennika.
9. Czas pobytu dziecka na sali zabaw pilnuja rodzice.

10. Dzieci poniżej 3 roku życia wchodzą na salę pod opieką rodzica/opiekuna.
11. Starsze rodzeństwo wchodzące jako opieka do dziecka poniżej 

     3 lat musi mieć minimum 11 lat.
12. W razie ewakuacji przeciwpożarowej wszystkie dzieci powinny

    udać się do punktu ewakuacyjnego (Punkt straży pożarnej).
13. Zakup biletu do Sali Zabaw LUPPO PUPPO jest tożsamy ze zgodą 

    rodzica/opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach 
   reklamowych i internetowych właściciela LUPPO PUPPO.

1. Przyjdź do nas, żeby nie nudzić się na trzepaku.
2. Biegaj, skacz, wspinaj się... baw się do woli.
3. Zdejmij okulary, pierścionki, zegarek, wszystko, czym mógłbyś
    sobie zrobić krzywdę podczas szalonej zabawy.
4. Zdejmij buciki, żeby nóżki nie bolały.
5. Nie jedz ciasteczek ani innych łakoci na sali zabaw.
6. Również napojów nie pij na sali zabaw.
7. Jeżeli kichamy i kaszlemy to na salę zabaw nie wchodzimy.
8. Pamiętaj o tym, że zjeżdzalnia jest po to, aby zjeżdzać w dół,
    a nie wspinać się po niej w górę.
9. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 11.

A WSZYSTKO PO TO, ŻEBY DAĆ SWOIM DZIECIOM WIELE RADOŚCI
I OCZYWIŚCIE POZWOLIĆ IM SIĘ WYSZALEĆ DO WOLI

Czekamy na Ciebie:
Luppo Puppo
Galeria Vivo
ul. Bieszczadzka 29
38-400 Krosno

R E G U L A M I N


