REGULAMIN WROTKARNI w parku handlowym Galerii Wołomin
obowiązujący od dnia rozpoczęcia wydarzenia, tj. 24.06.2022.

1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Wrotkarni obsługiwanej przez firmę Singularity z siedzibą
w Pabianicach 95-200, ul. Konstantynowska 7.

2.

Wrotkarnia przeznaczona jest dla dzieci oraz osób dorosłych sprawujących opiekę nad dziećmi, przy czym liczba
osób dorosłych jest ograniczona. O ilości osób decyduje obsługa. Z Wrotkarni jednorazowo korzystać może
maksymalnie 25 osób.

3.

Z Wrotkarni mogą korzystać dzieci od 4 roku życia. Dzieci i młodzież od 4 do 13 lat mogą korzystać z Wrotkarni
wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność. Młodzież w wieku od 13 do 18 lat
może korzystać z obiektu bez opiekuna, lecz jedynie za jego pisemną zgodą.

4.

Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Wrotkarni ponoszą Rodzice/Opiekunowie. Wrotkarnia nie
świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.

5.

Z usługi wypożyczenia sprzętu wrotkarskiego korzystać mogą wszyscy, którzy danego dnia dokonają zakupów
uprawniających do skorzystania z Wrotkarni i przedstawią obsłudze Wrotkarni do opieczętowania dowód
zakupu, a następnie zeskanują go w aplikacji Sezam 2.0. Zakupy, o których mowa, to zakup dowolnych towarów
lub usług udokumentowanych dowodem zakupu na kwotę min. 30 zł brutto, tj. paragonem lub fakturą VAT
(wystawionymi na osobę fizyczną), dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego
Galeria Wołomin z wyłączeniem:
 napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016 poz. 487 ze zm.);
 wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów
tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U.2017 poz. 957 ze zm.);
 leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2017 poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów
służących do karmienia piersią;
 usług kantoru wymiany walut i banku, zakupu kart oraz bonów podarunkowych, kart do telefonu typu prepaid, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane
w dowolnym punkcie handlowo – usługowym, transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładów
bukmacherskich, spłat rat kredytu regulowanych w punktach handlowo – usługowych świadczących tego
typu usługi, wpłat i wypłat bankomatowych.

6.

Każdy klient spełniający warunki punktu 2 oraz 3 niniejszego Regulaminu jest uprawniony do bezpłatnego
korzystania z Wrotkarni przez 15 kolejnych minut. Czas ten może zostać wydłużony o 15 minut (w sumie do 30
minut), po dokonaniu w aplikacji SEZAM 2.0 rejestracji paragonu opisanego w punkcie 5 niniejszego
Regulaminu w obecności pracowników obsługi Wrotkarni i opieczętowaniu ww. paragonu przez obsługę, przy
czym obsługa Wrotkarni może ten czas wyjątkowo wydłużyć, jeśli nie będzie tworzyła się kolejka.

7.

Na terenie Wrotkarni funkcjonują:



tor do jazdy na wrotkach,
wypożyczalnia sprzętu (wrotki, kask i ochraniacze).

8.

Wrotkarnia ma charakter ogólnodostępny i jest czynna zgodnie z harmonogramem, dostępnym w Obiekcie.
W przypadku poważnej awarii technicznej, Wrotkarnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu w każdym
momencie.

9.

Podczas jazdy obowiązkowe jest używanie sprzętu ochronnego, tj. wrotek, kasku oraz kompletu ochraniaczy.
Osoba, która świadomie rezygnuje z kasku i ochraniaczy, robi to na własną odpowiedzialność.

10. Każdy Użytkownik Wrotkarni zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania
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z obiektu, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie samego oraz innych Użytkowników.
11. Podczas jazdy należy zachować jeden kierunek jazdy oraz kontrolować prędkość jazdy, by zapobiec kolizjom.
O zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa obiektu.
12. Podczas przerw technicznych wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do opuszczenia toru
wrotkowego.
13. Wszelkie nieprawidłowości, związane z funkcjonowaniem wypożyczonego sprzętu należy niezwłocznie
zgłaszać obsłudze obiektu.
14. Na terenie Wrotkarni zabrania się:
 jazdy na wrotkach poza strefą do tego wyznaczoną,
 jazdy z dziećmi / innymi osobami na rękach,
 wnoszenia jakichkolwiek zbędnych przedmiotów na strefę do jazdy na wrotkach, m. in. telefonów
komórkowych, słuchawek, plecaków, torebek oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
Użytkowników toru wrotkowego,
 spożywania posiłków,
 przebywania i korzystania z obiektu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub środków
odurzających,
 wnoszenia różnego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, broni oraz innych
mogących spowodować zagrożenia zdrowia bądź życia Użytkowników,
 palenia tytoniu,
 wchodzenia do pomieszczeń technicznych (za wyjątkiem pracowników obiektu),
 zaśmiecania obiektu,
 wprowadzania zwierząt,
 niszczenia mienia Wrotkarni.
15. Na terenie Wrotkarni należy zachować czystość i porządek.
16. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nieprzestrzegający Regulaminu
zostaną wyproszeni z obiektu i pociągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
17. Obsługa Wrotkarni zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren mobilnej Wrotkarni osób, co do których
zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych.
18. Korzystanie z usług Wrotkarni związane jest z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała.
W związku z powyższym firma Singularity nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak
i mieniu wynikłe podczas korzystania z Wrotkarni – jako związane z ryzykiem sportowym. W przypadku
doznania przez Użytkownika jakiegokolwiek urazu bądź uszkodzenia ciała, należy niezwłocznie powiadomić
personel.
19. Osoby mające jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z infrastruktury obiektu lub osoby,
u których jazda na wrotkach może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu, nie powinny korzystać
z Wrotkarni.
20. Każdy Użytkownik ma obowiązek oddać wypożyczony sprzęt w stanie nie gorszym do tego, jaki otrzymał.
Osoba ta zobowiązana jest zwrócić ten sprzęt pracownikowi obiektu w miejscu do tego wyznaczonym, zaraz po
zakończeniu korzystania z infrastruktury Wrotkarni.
21. Osoba odpowiedzialna za uszkodzenie sprzętu lub mienia Wrotkarni zostanie obciążona materialnie.
22. Na strefie jezdnej mogą przebywać tylko osoby posiadające na nogach wrotki/rolki, uprawnione do bezpłatnych
wejść, a także osoby, które służą pomocą dla osób uczących się jazdy na wrotkach.

