REGULAMIN
1. Warunkiem uczestnictwa w grze w Składnicy Szyfrów jest wcześniejsze zarezerwowanie pokoju
i otrzymanie od organizatorów potwierdzenia rezerwacji
2. Gra przeznaczona jest dla grup składających się z 2-5 osób. Wszystkie inne przypadki ustalane
są indywidualnie z organizatorem.
3. Czas gry to 60 minut. Przez rozpoczęciem gry każdy z graczy ma obowiązek zapoznania się
z zasadami gry. Wejście do pokoju, gdzie toczy się rozgrywka jest równoznaczne z akceptacją
tych zasad i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
4. Gracze poniżej 15 roku życia powinni przystąpić do gry z przynajmniej jednym pełnoletnim
opiekunem.
5. Pracownik obsługi ma prawo odmówić gry osobie, która: jest pod wpływem alkoholu, jest
agresywna, nie akceptuje regulaminu i zasad gry. Zakazana jest gra pod wpływem środków
odurzających.
6. Osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, były lub są leczone psychiatrycznie oraz pozostali
gracze – biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
7. Uczestnicy gry biorą odpowiedzialność za zniszczone podczas gry przedmioty stanowiące
elementy wyposażenia.
8. W czasie gry kategorycznie zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz,
w tym również z telefonów komórkowych. Jeżeli organizator gry lub osoba przez niego
wyznaczona zauważy, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych, aparatów
fotograficznych lub innych urządzeń rejestrujących, mają prawo: wyprosić z pokoju osobę
korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy. W takim przypadku grupie nie przysługuje
prawo zwrotu opłaty za grę.
9. Organizator obserwuje poczynania graczy przez cały czas. W sytuacjach awaryjnych potrzebę
wyjścia należy zgłosić poprzez krótkofalówkę, którą otrzymuje grupa wraz z rozpoczęciem
zabawy.
10. Niektóre elementy wyposażenia pokoju, w którym toczy się gra oznaczone zostały czerwoną
taśmą. Zabrania się ich dotykania – nie są one elementem gry, a częścią niezbędnego
wyposażenia technicznego.
11. Płatność dokonywana jest na miejscu, gotówką lub voucherem Składnicy Szyfrów, przed
rozpoczęciem gry.
12. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Składnicy
Szyfrów maja oni prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku
uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
13. Administratorem Twoich danych osobowych podanych podczas rezerwacji będzie Brand Media
Jarosław Szapował, ul. Wojska Polskiego 9/2, 59-220 Legnica, NIP: 6912261437,
e-mail:biuro@skladnicaszyfrow.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania
rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b
RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia:
prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.
14. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmują pracownicy Składnicy
Szyfrów.

