REGULAMIN AKCJA EWAKUACJA
Poniższe warunki zostają zawarte między www.akcjaewakuacja.pl – strona internetowa firmy:
Navy Cat
ul. Opaczewska 31/26
02-201 Warszawa
NIP 5262617514
a odbiorcą usługi.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji za pośrednictwem witryny

www.akcjaewakuacja.pl; lockme.pl oraz zasady korzystania z usługi.
1.2. Każdy odbiorca usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed
rezerwacją za pośrednictwem witryny. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do przekazania treści
regulaminu innym członkom grupy zapisanym na daną godzinę. Dokonanie rezerwacji oznacza
akceptację regulaminu.
1.3. Odbiorcy usługi są zobowiązani do korzystania z witryny oraz realizacji rezerwacji w sposób
zgodny z regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
REZERWACJA
2.1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryny www.akcjaewakuacja.pl; www.lockme.pl;
telefonicznie pod numerem 501081805.
2.2. Rezerwacja wybranego terminu następuje po wykonaniu następujących czynności w kolejnych
podstronach witryny:
wybór pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja wybór dnia
rezerwacji wybór godziny rezerwacji
podanie danych osobowych użytkownika usługi (Imię, Nazwisko, Email, Numer telefonu
komórkowego) zaakceptowanie regulaminu gry oraz rezerwacji.
2.3. Po złożeniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która
zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie przesłane
w ciągu 10 minut od złożenia rezerwacji. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia uprasza się
użytkownika o kontakt telefoniczny z firmą Akcja Ewakuacja.
2.4. Potwierdzenie rezerwacji zawiera poniższe informacje:
Nazwę pokoju
Datę rezerwacji
Godzinę rezerwacji
Cenę gry

PŁATNOŚĆ
3.1. Płatność za grę jest możliwa za pośrednictwem gotówki, przelewem lub vouchera. W
przypadku płatności gotówką prosimy o przygotowanie jej przed przybyciem na miejsce gry.

3.2. Zakup vouchera odbywa się poprzez stronę akcjaewakuacja.pl. Termin ważności vouchera to
6 miesięcy.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestników dodatkową opłatą w
wysokości 20 zł od każdej dodatkowej osoby po przekroczeniu limitu uczestników zdefiniowanych
w opisie konkretnego scenariusza/gry.
3.4. Uczestnik, który anuluje rezerwację, otrzyma zwrot pieniędzy tylko w sytuacji, kiedy wysłał on
wiadomość mailową na adres akcjaewakuacja@gmail.com lub poinformował o tym telefonicznie pod
numerem 501081805 do 24 godzin przed terminem rezerwacji. Dla przykładu jeżeli klient ma
rezerwację na napad na bank 14.02.2017 na godzinę 19:30 i poinformuje o rezygnacji w dniu
13.02.2017 o godzinie 15:00 – to otrzyma zwrot pieniędzy. Jeżeli jednak poinformuje o
swojej rezygnacji w dniu 13.02.2017 o godzinie 21:00 – to nie otrzyma on zwrotu środków.

OGÓLNE ZASADY GRY
4.1. Gra Napad na bank i Pasażer odbywa się na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. 23/ lok. U4 w
Warszawie.
4.2. W grze Napad Na Bank samodzielnie mogą uczestniczyć Gracze w wieku powyżej 16
lat. Gracze w wieku poniżej 16 lat zobowiązani są do przystąpienia do gry Napad Na Bank z
co najmniej jedną osobą pełnoletnią, lub dostarczają oświadczenie ze zgodą na udział w
grze, informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz Akceptację Treści regulaminu
Akcja Ewakuacja przez RODZICA lub opiekuna prawnego
Do gry Pasażer mogą jedynie przystąpić gracze, którzy w dniu zabawy maja skończone 18 lat.
Gracze poniżej 18 lat nie mogą uczestniczyć w grze.
4.3. W grze Napad Na Bank może uczestniczyć od 2 do 5 osób. W grze Pasażer
może uczestniczyć od 1 do 4 osób.
4.4. W grze nie mogą brać osoby agresywne, nadmiernie pobudzone. Korzystanie z usługi AKCJA
EWAKUACJA pod wpływem alkoholu, bądź innych używek jest zakazane. Pracownicy AKCJA
EWAKUACJA mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie
zastosował się do tej zasady. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługę.

4.5. Należy przyjść do Akcja Ewakuacja 10 minut przed rozpoczęciem gry w celu wyjaśnienia
zasad i przygotowania się do gry. Dla osób, które przyjdą po wskazanym czasie, czas gry
może zostać skrócony.
4.6. Każdy użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. AKCJA EWAKUACJA
nie odpowiada za postępowania niezgodne z regulaminem oraz przepisami obowiązującego
prawa.
4.7. Uczestnicy gry odpowiadają cywilnie za wyposażenie pokoi w akcji ewakuacji.
4.8. Czas gry to 60 min dla gry Napad Na Bank i 70 min dla gry Pasażer. Nie ma
możliwości wydłużenia tego czasu.
4.9. Gra polega na rozwiązywaniu zagadek logiczno-zręcznościowych. Po rozwiązaniu
wszystkich gracze kończą zabawę.
4.10. Akcja Ewakuacja nie ponosi odpowiedzialności za straty na mieniu i uszczerbek na
zdrowiu osób, które nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to m.in.
wkładania palców rąk do gniazdek elektrycznych, wchodzenia na meble i zachowań podczas
których uczestnik naraża się na uszczerbek na zdrowiu.
4.11. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa uczestnik może zostać usunięty z Akcja
Ewakuacja. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za grę.

4.12. KOBIETY W CIĄŻY ,OSOBY CIERPIĄCE NA CHOROBY SERCA, MAJĄCE
ROZRUSZNIK SERCA, KLAUSTROFOBIĘ, EPILEPSJĘ, BĘDĄCE W TRAKCIE LECZENIA
PSYCHIATRYCZNEGO PRZYSTĘPUJĄ DO GRY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. AKCJA
EWAKUACJA INFORMUJE, IŻ UDZIAŁ W GRZE NIE JEST WSKAZANY DLA WW. OSÓB I NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POGORSZENIE SIĘ STANU ZDROWIA UCZESTNIKA
WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W GRZE WW. OSÓB
4.13. Uczestnicy nie otrzymają zwrotu gotówki w sytuacji wcześniejszego przerwania gry na
życzenie, któregoś z graczy lub całej godziny.
4.14. Do pomieszczeń gry za zgodą moderatora gry można wnosić torebki, plecaki, urządzenia
elektroniczno- komunikacyjnych (telefony tablety) pod warunkiem ich nieużywania. Całkowity
zakaz wnoszenia do pomieszczeń gry dotyczy wszystkich niebezpiecznych przedmiotów np. noży,
scyzoryków, broni palnej. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników używa ww.
urządzenie może przerwać grę grupie. W przypadku przerwania gry z ww. powodu nie przysługuje
zwrot pieniędzy.
4.15. Gra jest monitorowana i może być utrwalana. Nagrania z monitoringu mogą być
wykorzystane w celu ochrony mienia i bezpieczeństwa uczestników gry. Właścicielem i
administratorem obrazu jest:
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4.16. W pokojach znajdują się elementy zaznaczone symbolem „nie dotykać”, przeznaczone tylko
do użytku wewnętrznego - nie należy ich dotykać podczas gry.
Żaden z numerów alarmowych (112; 997; 998; 999) nie jest wymagany do połączenia
telefonicznego podczas zabawy w pokojach Napad Na Bank i Pasażer w Akcja Ewakuacja.
Na terenie zabrania się bezpośredniego patrzenia w wiązkę lasera, dotykania, przestawiania
urządzeń emitujących wiązki lasera. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników nie
przestrzega ww. zasady może przerwać grę. W przypadku przerwania gry z ww. powodu nie
przysługuje zwrot pieniędzy.
4.17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe z
ich winy na mieniu Akcja Ewakuacja.
4.18 Wybrane zdjęcia uczestników gry zostaną opublikowane po zgodzie na oficjalnym
fanpage’u akcji ewakuacji. W przypadku nie wyrażenia zgody na publikowanie Państwa zdjęć
prosimy o zgłoszenie tego faktu do obsługi.
4.19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego.

