
REGULAMIN PLACU ZABAW 

W RODZINNEJ STREFIE ZABAWY POWERLAND W BIŁGORAJU 

1. Przed zakupem biletu wstępu na Plac Zabaw w Rodzinnej Strefie Zabawy Powerland 

(dalej zwanej również ,,RSZ Powerland") należy zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem.  

2. Wejście na teren RSZ Powerland jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. RSZ Powerland zastrzega, że Plac Zabaw może zostać  wyłączony z użytku w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. deszcz, wiatr, burza, grad, trzęsienie 

ziemi, wyładowania atmosferyczne.  

4. RSZ Powerland zastrzega, że w przypadku zaistnienia wady/usterki urządzenia, zostanie 

ono wyłączone z użytku z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa. Osoby wchodzące na 

teren Placu Zabaw RSZ Powerland mogą uzyskać informacje na temat urządzeń 

wyłączonych z użytku od personelu RSZ Powerland przed zakupem biletu wstępu, chyba 

że wada/usterka urządzenia zaistnieje po jego zakupie.  

5. Wstęp na Plac Zabaw jest płatny, co zostało określone w cenniku RSZ Powerland.  

6. Cena biletu wstępu nie obejmuje dodatkowych atrakcji, takich jak np. cymbergaj, 

fotobudka, tyrolka, bumpercars.  

7. Za zakupiony, a niewykorzystany w całości lub w części bilet nie przysługuje zwrot 

pieniędzy. 

8. Plac Zabaw  w RSZ Powerland przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 lat do 16 lat. W 

przypadku niektórych atrakcji/urządzeń jest możliwość, aby razem z dzieckiem 

korzystała z nich również osoba sprawująca nadzór nad tym dzieckiem.  

9. Wstęp na niektóre atrakcje (np. tyrolka) przysługuje również osobom powyżej górnej 

granicy wieku określonej w pkt 8 niniejszego Regulaminu.  

10. Z urządzeń znajdujących się na terenie RSZ Powerland należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

11. Osoba sprawująca  nadzór nad dzieckiem  nie może pozostawić dziecka na Placu Zabaw 

RSZ Powerland bez opieki.  

12. Dziecko przebywające na terenie Placu Zabaw RSZ Powerland powinno znajdować się 

pod stałą opieką osoby pełnoletniej (np. prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej 

przez niego w sposób prawnie dozwolony; nauczyciela) zobowiązanej do nadzoru nad 

tym dzieckiem.  



13. Osoba sprawująca nadzór nad dzieckiem decyduje, przy uwzględnieniu w szczególności 

możliwości, umiejętności i stanu zdrowia dziecka czy dziecko może samodzielnie 

korzystać z danej atrakcji/urządzenia zgodnie z warunkami korzystania z danej 

atrakcji/urządzenia. 

14. Odpowiedzialność za dzieci znajdujące się w RSZ Powerland ponoszą ich rodzice/ 

opiekunowie. 

15. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone 

przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za 

zgodą i w obecności obsługi atrakcji/urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz 

stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia ma prawo ze względów bezpieczeństwa i w 

uzasadnionych obiektywnie przypadkach odmówić danej osobie, w tym osobie 

niepełnoletniej, seniorowi, osobie niepełnosprawnej lub niesprawnej ruchowo 

skorzystania z danej atrakcji/urządzenia, ze względu na jej bezpieczeństwo lub 

bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu. 

16. Nie przewidziano górnego limitu osób mogących przebywać na terenie Placu Zabaw RSZ 

Powerland. Z wyłączeniem sytuacji, w których liczba osób przebywających na terenie 

Placu Zabaw RSZ Powerland mogłaby zagrażać bezpieczeństwu, na teren Placu Zabaw 

RSZ Powerland zostaną wpuszczone wszystkie osoby, które posiadają bilet wstępu. 

17. RSZ Powerland zastrzega, że w przypadku pokazu (np. pokaz magika), który ma się 

odbyć na terenie Placu Zabaw RSZ Powerland w określonym dniu, ww. pokaz może się 

nie odbyć w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego 

przeprowadzenie (np. problemy zdrowotne artysty, niekorzystne warunki atmosferyczne). 

Osoby wchodzące na teren Placu Zabaw mogą uzyskać informację na temat odbycia się 

ww. pokazu od personelu RSZ Powerland przed zakupem biletu wstępu na teren Placu 

Zabaw, chyba że okoliczności uniemożliwiające jego przeprowadzenie zaistnieją w 

czasie późniejszym niż zakupiono bilet.  

18. Na terenie Placu Zabaw RSZ Powerland zabrania się: 

1)  palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego 

miejsc. 

2) wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, 

narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” 

oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia 

osób przebywających na terenie RSZ Powerland; 



3) wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza 

terenem Placu Zabaw; 

4) wynoszenia poza teren Plac Zabaw jakichkolwiek przedmiotów będących własnością 

Placu Zabaw; 

5) spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie Placu Zabaw w miejscach 

do tego nieprzeznaczonych; 

6) zanieczyszczania lub zaśmiecania Placu Zabaw; 

7)  naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Placu Zabaw albo innych osób; 

8) wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób 

nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, magazynów, 

zapleczy, itd.),  

9) sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez 

zgody właściciela RSZ Powerland; 

10) naklejania nalepek na terenie Placu Zabaw lub malowania po ścianach; 

11)  niszczenia zieleni, w tych wchodzenia na tereny zielone, chyba że dany teren jest 

przeznaczony do poruszania się; 

12) wchodzenia na dekoracje znajdujące się na terenie Placu Zabaw, jak i innych 

przedmiotów nie stanowiących atrakcji lub urządzeń Placu Zabaw; 

13) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej; 

14) jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach lub innych 

podobnych urządzeniach (nie dotyczy personelu oraz osób upoważnionych) 

i wnoszenia na jego teren takich rzeczy. 

19.  Na teren Placu Zabaw RSZ Powerland nie zostaną wpuszczone m.in. osoby nietrzeźwe, 

będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji 

odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające niebezpieczne przedmioty. 

20. Na terenie RSZ Powerland nie mogą przebywać osoby będące nosicielami chorób 

zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.  

21. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych  lub wypadków w RSZ Powerland, fakt ten 

należy niezwłocznie zgłosić personelowi RSZ Powerland.  

22. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci w RSZ Powerland ponoszą ich 

rodzice/opiekunowie.  

23. RSZ Powerland nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, 

sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby 

trzeciej. 



24. RSZ Powerland nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w 

dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności 

jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź 

zaniechania RSZ Powerland. 

25. RSZ Powerland nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy 

zgubione lub pozostawione w RSZ Powerland, jak również w jego otoczeniu, na 

parkingu lub w innych miejscach przylegających do terenu RSZ Powerland – co nie 

dotyczy sytuacji, w której rzecz stanowi przedmiot umowy przechowania zawartej 

pomiędzy RSZ Powerland a osobą korzystającą z usług RSZ Powerland.  

26. Osoby wchodzące na teren RSZ Powerland wyrażają zgodę (a w przypadkach 

przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel 

ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, 

zarejestrowanego podczas pobytu w RSZ Powerland dla celów marketingowych (art. 81 

prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń 

terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby 

trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, 

zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i 

transmisji audio-wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez 

odbywających się na terenie RSZ Powerland, w tym w sieci Internet i na portalach 

społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie 

wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej 

jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

27. RSZ Powerland dołoży staranności, aby wszystkie urządzenia/atrakcje były dostępne dla 

osób wchodzących na teren RSZ Powerland w dniu korzystania. Ewentualne przerwy w 

działaniu poszczególnych urządzeń spowodowane mogą być koniecznością podjęcia 

działań w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń/atrakcji 

w RSZ Powerland lub czynnikami niezależnymi od RSZ Powerland (np. warunki 

atmosferyczne, w których korzystanie z danego rodzaju urządzenia/atrakcji może być 

niebezpieczne dla korzystających) – przy czym do dyspozycji pozostają pozostałe 

atrakcje/urządzenia RSZ Powerland, których prawidłowe i bezpieczne działanie nie jest 

uzależnione od wyżej opisanych okoliczności. 

28. W razie wątpliwości sprawy nierozstrzygnięte w niniejszym regulaminie należy 

konsultować z personelem RSZ Powerland. 


