
                       REGULAMIN STREFY GRAVITAN JUNIOR 

„Strefa Zabawy” Klubu Gravitan jest miejscem zabawy Państwa Dzieci. Nasz regulamin powstał, aby zapewnić 

Państwa Dzieciom bezpieczną i beztroską zabawę. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie.  

1. Korzystanie ze Strefy Zabawy jest odpłatne. Zasady odpłatności za korzystanie ze Strefy Zabawy określa 

aktualny Cennik Gravitan (dalej:”Cennik”), który jest dostępny dla Gości. 

2. Członkowie Klubu oraz osoby trzecie, których dzieci korzystać będą ze Strefy Zabaw zobowiązane są do 

zapoznania się z niniejszym Regulaminem (dalej:”Regulamin”) i z Cennikiem przed wejściem na teren klubu. 

3. Strefa Zabawy (wydzielona strefa na Siłowni przeznaczona do zabawy) dedykowana jest przede wszystkim 

dla dzieci w wieku 4-12 lat. Wszystkie osoby powyżej 12 lat muszą wziąć to pod uwagę i zachowywać w 

Strefie Zabawy szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniem niebezpiecznym 

dla innych dzieci.  

4. Osoby niepełnoletnie (dalej „dzieci”) mogą przebywać na terenie Gravitan tylko pod opieką i nadzorem osób 

dorosłych (Rodzica lub opiekuna prawnego).Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są 

do pobytu na terenie klubu i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.  

5. Pozostawienie dziecka pod opieką pracownika w Strefie Zabaw klubu Gravitan (dalej „Opiekuna”) odbywa się 

wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu zasad określonych niniejszym regulaminem. Klub Gravitan zapewnia 

obecność w Strefie Zabaw pracownika Klubu (dalej „Opiekuna”). Obecność Opiekuna nie oznacza wyłączenia 

odpowiedzialności osób, o których mowa w pkt.4. 

6. Dzieci w przedziale wieku 14-16 mogą przebywać w strefie siłowni dla dorosłych tylko pod bezpośrednią 

opieką osoby dorosłej (Rodzica lub opiekuna prawnego); 

7. Dzieci korzystające z karnetu junior oraz zajęć semestralnych mają obowiązek posiadać kartę członkowską 

podczas każdego pobytu. 

a) Do karty dziecka w systemie jest przypisany rodzic do którego jest podany telefon kontaktowy. 

b) Jeśli dziecko nie będzie odbierane przez powiązanego w systemie rodzica zobowiązany jest do wypisania 

upoważnienia osobie pełnoletniej. Osoba ta będzie mogła odebrać/przyprowadzić dziecko za okazaniem 

dokumentu ze zdjęciem. 

8. Opiekunki nie mają obowiązku przewijania dzieci oraz ich przebierania. Opiekunki nie karmią dzieci. Rodzice/ 

opiekunowie prawni mogą zostać poproszeni przez Opiekunkę o pomoc przy załatwianiu przez dzieci potrzeb 

fizjologicznych. 

9. Dziecko może pozostawać w strefie przez maksymalnie 3 godziny . 

10. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek udzielenia pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, 

mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie. 

11. W przypadku, gdy dziecko źle znosi pobyt w Klubie (np. płacze, jest niespokojne itp.) jak również gdy nie 

stosuje się ono do zasad obowiązujących w Strefie Zabaw, Opiekunka może poprosić rodzica lub opiekuna 

prawnego o odebranie dziecka. W takiej sytuacji opiekun musi niezwłocznie stawić się i odebrać dziecko. 

12. Na terenie Strefy Zabawy obowiązuje: 

a. Zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych; 

b. Zakaz przebywania dzieciom poniżej 14 roku życia w strefie przeznaczonej dla osób dorosłych tj. siłownia, 

sauna itp.; 

c. Zakaz wnoszenia żywności i napojów 

d. Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju 

substancji; 

e. Zakaz palenia tytoniu; 

f. Zakaz żucia gumy ; 

g. Zakaz wprowadzania zwierząt; 

13.  Na terenie Strefy Zabawy zabronione są: bójki, popychanie, szarpanie oraz wszelkie inne zachowania 

niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji. 



14. Dzieci wchodząc na teren Strefy Zabaw powinny zdjąć i przekazać Opiekunom wszelkie przedmioty mogące 

stanowić zagrożenie, jak w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki. Kolczyki, paski 

z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami ( np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, 

telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc. 

15. Na terenie Strefy Zabaw obowiązuje obuwie zmienne warunek konieczny by dziecko mogło uczestniczyć w 

zajęciach. 

16. Okrycia wierzchnie dzieci pozostawiają w szatni. Zarządzający nie odpowiada za przedmioty wartościowe, 

dokumenty i inne rzeczy pozostawione na terenie Gravitan/Strefy Zabaw. Spożywanie żywności i napojów 

możliwe jest wyłącznie na terenie kawiarni. 

17. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji (dalej:”Instrukcje”) mogą wprowadzać 

ograniczenia wieku, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji. 

18. Z urządzeń, zabaw i atrakcji dzieci powinny korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując się do 

postanowień Regulaminu i Instrukcji oraz poleceń i wskazówek Opiekuna jak również obsługi klubu.  

19. Zarządzający nie odpowiada za wypadki  spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub 

zaleceń obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie 

po użyciu środków odurzających. 

20. Rodzice lub Opiekunowie prawni odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci na skutek 

nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń obsługi, a także spowodowane wskutek innego 

działania lub zaniechania leżącego po ich stronie.  

21. W przypadku zaistnienia  jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków lub innych zachowań stwarzających 

zagrożenie w Strefie Zabaw należy niezwłocznie poinformować obsługę.  

22. Teren Strefy Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych dzieci. 

23. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na teren Strefy Zabaw wg własnego 

uznania. 

24. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Strefy Zabawy przez poszczególne dzieci, a w 

szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub 

stwarzające zagrożenie dla innych dzieci, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi . Cena za 

niewykorzystany czas nie zostanie w takim przypadku zwrócona. 

25. Na teren Strefy Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych dzieci, jak np. z 

opatrunkami gipsowymi czy osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych. 

26. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu klubu Gravitan wynikające z 

działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc. 

27. Reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji klubu Gravitan, w dniu wizyty w klubie. Reklamacje składane w 

późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dowód wniesienia 

opłaty za usługi klubu.  

28. Opiekun pozostawiający dziecko w Strefie Zabaw ma obowiązek wpisać się na listę obecności :Imię i 

Nazwisko oraz pozostawić swój aktualny nr telefonu.   

29. Opiekun pozostawiający dziecko w Strefie Zabaw ma obowiązek przez cały czas przebywać na terenie klubu. 

30. Opiekun ma obowiązek wraz z pozostawieniem dziecka pozostawić dziecku picie. Picie musi być w 

plastikowej butelce. Opiekunki będące na strefie nie mogą podawać dzieciom picia z klubu. 

31. Strefa Zabaw jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-21:00, sobota- niedziela: 9:00-17:00. 

32. Odbiór dziecka musi nastąpić najpóźniej do 21:00/ 17:00 po przekroczeniu tego czasu naliczana będzie cena 

za opiekę nad dzieckiem 10 zł. za każde 10 min.  


