Regulamin
Kaszubskiego Parku Miniatur, Kaszubskiego Parku Gigantów
Kaszubskiego Gracika
Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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Koszt pobytu oraz rozrywek wliczonych w cenę biletu wstępu określony jest w cenniku.
Osoba dokonująca zakupu biletu oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Kaszubskiego Parku
Miniatur.
Dzieci przebywaj w naszym Parku pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Za bezpieczeństwo
dzieci znajdujących się w Parku Rozrywki odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
Obowiązuje zakaz biegania na terenie wszystkich Parków.
Potwierdzeniem prawa do przebywania w Kaszubskim Parku Miniatur przez dziecko oraz osób mu
towarzyszących bądź grupy jest bilet. Prosimy o zachowanie biletu do czasu opuszczenia Parku, jak i po
opuszczeniu Parku, biorąc pod uwagę możliwość powrotu Państwa w ten sam dzień.
Użytkowanie urządzeń do gier i zabaw, placu zabaw, mini zoo, Bajkowej Krainy, Zamku Strachu,
Gabinetu Śmiechu, Samolotu i podobnych miejsc odbywa się na własną odpowiedzialność.
Psy wprowadzać można tylko na krótkiej smyczy i w kagańcu. Psów agresywnych i należących do ras
niebezpiecznych, bezwzględnie wprowadzać nie wolno. Ze względu na higienę nakazuje się
właścicielowi (opiekunowi) psa sprzątnięcie odchodów swojego zwierzęcia z terenu parku. Pozostałych
zwierząt domowych wprowadzać nie wolno. Nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt (także psów ) na
plac zabaw, do Bajkowej Krainy, Mini ZOO, Gabinetu Śmiechu, Zamku Strachu, lokalów
gastronomicznych..
Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności zabrania się
wzniecania ognia. Ognisko może zostać rozpalone przez osoby do tego wyznaczone, niemniej
przebywanie przy ognisku musi wiązać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i właściciel Parku nie
odpowiada za uszkodzenia (np. poparzenia) związane z zbyt bliskim przebywaniem w pobliżu ognia.
Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych
(wyjątek piwo i napoje alkoholowe do 4,5 procent w miejscach wyznaczonych – strefa konsumpcji.
Ze względów bezpieczeństwa, wszystkie nasze atrakcje i urządzenia są monitorowane kamerami).
Na terenie parku należy postępować zgodnie z zaleceniami pracowników parku.
Na terenie parku zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
b) posiadanie przy sobie broni lub niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów),
c) hałasowania i głośnego puszczania muzyki,
d) jeżdżenia na rowerze, deskorolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach,
e) niszczenia makiet i wszelkich urządzeń oraz pozostałej przestrzeni parku.
Kategorycznie zabrania się wchodzenia na trawniki i infrastrukturę Parku, dotykania makiet i innych
urządzeń Parku, biegania po alejkach
Śmieci wyrzuca się do pojemników do tego specjalnie ustawionych
Zabrania się karmienia zwierząt (chyba że w obecności i za zgodą obsługi parku), dotykania, głaskania
domowników Mini Zoo.

16. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody właściciela Parku.
17. Nieporządek w ubikacjach i innych miejscach (barach, wiatach) prosimy zgłaszać obsłudze.

2. WŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI I INFRASTRUKTURY W PARKU MINIATUR
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Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie naszego parku wyłącznie pod opieką rodziców bądź
opiekunów prawnych.
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania z atrakcji.
W przypadku celowego ignorowania instrukcji użytkowania sprzętu oraz wskazówek pracowników
obsługi, zostaną Państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot uiszczonej opłaty za
bilet.
Korzystanie z atrakcji jest możliwe tylko po zakupieniu biletu/karnetu.
Podczas korzystania z atrakcji i oprowadzania przez przewodnika, zabrania się jedzenia i picia.
Robienie zdjęć, filmów na terenie Parku jest bezpłatne – na odpowiedzialność osoby wykonującej te
czynności.
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Organizator pobytu grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy. Grupy
zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15. uczestników, odpowiedzialnego za
swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
Korzystanie z obiektów przeznaczonych do zabaw jest możliwe, jedynie po zdjęciu obuwia, w rajstopach
bądź skarpetkach.
Urządzenia wykorzystywane muszą zostać zgodnie z instrukcjami ich obsługi.
W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych zjawisk
atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do
unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.
Zabrania się korzystania z atrakcji niezgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności wspinania się,
podchodzenia zbyt blisko, opierania się o sprzęt, wyposażenia.
Niedozwolone jest korzystanie z usług parku w stanie nietrzeźwym - po spożyciu alkoholu lub pod
wpływem substancji psychoaktywnych.
Osoby chorujące na epilepsję korzystają z usług i urządzeń na własną odpowiedzialność.
Za uszkodzenia materialne ponosi pełną odpowiedzialność sprawca szkody lub jego opiekun prawny.

3. OBOWIĄZEK NADZORU
Wszystkim rodzicom i opiekunom zwracamy uwagę na staranne wypełnianie swych obowiązków nadzoru, gdyż
nie możemy ich z tego obowiązku zwolnić. W ramach tego obowiązku, rodzice oraz opiekunowie odpowiadają za
szkody spowodowane przez podopiecznych do 18 roku życia.
4. ODPŁATNOŚĆ
Opłata za bilety pobierana jest z góry według cennika i nie podlega zwrotowi. Cennik jest opublikowany w kasie –
miejscu widocznym oraz na stronie internetowej Parku.
Bilet obowiązuje jeden dzień i obejmuje wszystkie dodatkowe atrakcje w Parku tzn. Park Miniatur, Bajkową
Krainę, Zamek Strachu, Gabinet Śmiechu, Mini Zoo, Plac Zabaw, Plac Zabaw.
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży uczącej się (do 25 roku życia) po okazaniu legitymacji.
Bilet ulgowy przysługuje inwalidom, rencistom, emerytom po okazaniu stosownej legitymacji.
Cena biletu grupowego jest ustalana indywidualnie i publikowana na stronie internetowej.
Dzieci do lat 3 pod opiekom osoby dorosłej wchodzą za darmo.
4. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Odpowiadamy wyłącznie za szkody spowodowane błędami i ewidentnymi zaniedbaniami naszych pracowników.
W szczególności nie odpowiadamy za wniesione do parku przedmioty. Nie odpowiadamy za przedmioty
przekazane pracownikom lub pozostawione w parku z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do przechowywania
rzeczy (depozyt) dostępnych w kasie parku za dodatkową opłatą. Nie odpowiadamy za uszkodzenia ciała
wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzeń, wyposażenia Parku.
5. PRZEPISY WEWNĘTRZNE
Kaszubski Park Miniatur (Gigantów, Kaszubski Gracik) jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenia
odszkodowania, do usunięcia ze swego terenu osób, które nie posiadają ważnego biletu lub postępują wbrew
przepisom i zarządzeniom. Kto przeszkadza innym gościom, używa infrastruktury i urządzeń parku wbrew
instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się zaleceniom personelu, może zostać wyproszony z terenu
parku. Roszczenia o zwrot, choćby cząstkowej ceny za bilet, zostaną oddalone. Uszczerbki na ciele, zdrowiu
spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń znajdujących się na terenie Parku nie będą brane pod
uwagę przy ewentualnych odszkodowaniach.
W przypadku złych warunków atmosferycznych w soboty, niedziele i święta Park Miniatur może być zamknięty o godz. 18.00
zaś od poniedziałku do czwartku do godz. 16. Niektóre instalacje mogą być wyłączone z ekspozycji ( remont, warunki
pogodowe, usterka). Ich brak nie upoważnia do zwrotu biletu.

