REGULAMIN
§1
1. Każda osoba rezerwująca oraz przystępująca do udziału w grze zobowiązana
jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2. Rezerwacja gry oraz przystąpienie do udziału oznacza akceptację regulaminu.
3. Podczas gry uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
4. W przypadku rażących naruszeń regulaminu, uczestnik może zostać
poproszony o opuszczenie pokoju zabawy. Gra będzie kontynuowana bez
jego udziału.
5. Przebieg całej gry jest monitorowany. Jest to niezbędne celem udzielania
wskazówek, o które poprosicie.

§2
1. Do gry najlepiej przystąpić po wcześniejszej rezerwacji. Istnieje możliwość
przystąpienia do gry bez dokonania wcześniejszej rezerwacji, jednakże tylko
wtedy, kiedy dany termin nie jest zarezerwowany.
2. Gra przeznaczona jest dla dzieci od 7 lat wzwyż oraz dla ich opiekunów.
Dzieci poniżej 7 roku życia mogą oczywiście także uczestniczyć w grze,
jednakże z częścią zagadek mogą sobie samodzielnie nie poradzić.
3. Gra przeznaczona jest dla 2-5 osób. Do uczestnictwa w grze konieczna jest
obecność przynajmniej jednego dorosłego w wieku powyżej 18 lat. Dzieci nie
mogą same uczestniczyć w zabawie. Istnieje możliwość wejścia grupy z
animatorem (konieczne wcześniejsze ustalenia telefoniczne).

§3
1. Czas gry to 60 min.
2. W przypadku przybycia na miejsce z opóźnieniem do 15 minut, organizator
ma prawo skrócić czas gry o czas spóźnienia.
3. W przypadku przybycia na miejsce z opóźnienie ponad 15 minutowym,
organizator gry ma prawo odmówić udziału w grze spóźnionemu uczestnikowi.
4. Rezygnacja z gry oraz zwrot poniesionych kosztów może nastąpić na dobę
przez wykupionym terminem gry.

§4
1. Vouchery dostępne są w cenie 120 zł.
2. W celu zakupienia vouchera prosimy o kontakt e-mailowy.
3. Voucher ważny jest przez 2 miesiące od daty zakupu.

4. Każdy voucher można wykorzystać tylko jeden raz na wybraną przez siebie
grę, w dowolny dzień tygodnia i o dowolnej godzinie. Voucher upoważnia do
wzięcia udziału w grze grupę 2-5 osobową.
5. W celu wykorzystania Vouchera, zarezerwuj wybraną grę, a następnie w
siedzibie firmy okaż Voucher uprawniający do wejścia bez opłaty.
6. Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

§5
1. Po wejściu do pokoju, zabrania się używania jakichkolwiek swoich
przedmiotów. Wszystko czego potrzebujecie znajduje się w pokojach.
2. W szczególności zabrania się używania telefonów komórkowych, aparatów
fotograficznych i innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. W przypadku
użycia któregokolwiek z ww. urządzeń gra zostanie przerwana a grupa graczy
poproszona o opuszczenie pokoju.
3. W przypadku przerwania gry z winy uczestników, uczestnikom nie należy się
zwrot zapłaconej kwoty.
4. W przypadku zniszczeń elementów wyposażenia pokoi, organizator ma prawo
żądać kosztów ich naprawy lub zakupu nowej rzeczy od uczestników gry.
Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone szkody.
5. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

