Regulamin CAN U ESCAPE?
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dokonując rezerwacji pokoju w „Can U Escape?” uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
2. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do przekazania treści regulaminu
współuczestnikom gry.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
REZERWACJE
1. Rezerwacji pokoju można dokonać telefonicznie lub internetowo na stronie
https://canuescape.pl lub za pośrednictwem lockme.pl.
2. Po dokonaniu rezerwacji i jej opłaceniu za pośrednictwem LockMe nie przewiduje się
możliwości przeniesienia lub rezygnacji z rezerwacji, chyba, że uczestnik najpóźniej na 24
godziny przed planowaną rozgrywką zgłosi taką chęć telefonicznie lub mailowo na adres
kontakt@canuescape.pl.
3. Podczas rezerwacji za pośrednictwem LockMe nie obowiązują zniżki i promocje.
ZASADY GRY
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Gracze przystępują do rozgrywki na własną odpowiedzialność.
W przypadku przerwania gry na prośbę lub z winy uczestników opłata nie jest zwracana.
Uczestnicy zobowiązani są do pojawienia się 5 minut przed rozpoczęciem rozgrywki.
W przypadku spóźnienia Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu rozgrywki.
Organizatorem rozgrywki jest Fabryka Ucieczek Sp. z o.o. pod marką Can U Escape? przy ul.
Podmurnej 101 w Toruniu.
Gra w pokojach jest monitorowana.
Uczestnicy zabawy muszą mieć ukończone 12 lat.
Gracze poniżej 12 lat mogą przebywać w pokoju tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
Podczas rozgrywki w pokoju zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Grupa
korzystająca z pokoju może zostać wyproszona przez moderatora.
Gracze odpowiadają materialnie za wszelkie zniszczenia i szkody w pokoju powstałe wskutek
nieprzestrzegania regulaminu.
W pokojach zabronione jest spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz palenie
papierosów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy
uczestników gry.
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Vouchery można nabywać osobiście w siedzibie Can U Escape przy ul. Podmurnej 101.
Termin ważności vouchera to 90 dni od dnia zakupu.
Osoba nabywająca voucher deklaruje kwotę na jaką voucher ma opiewać.
Vouchery nie podlegają zwrotom, ani wymianie na gotówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Can U Escape? w Toruniu przy ulicy Podmurnej 101/5.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego informowania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

