Serdecznie witamy na terenie Winnica Wieliczka!
Ważne jest, aby podczas miło spędzonego czasu oraz dobrej zabawy pamiętać o zachowaniu zgodnym
z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa. Oznacza to przede wszystkim nienarażanie zdrowia
własnego oraz innych osób oraz uprzejme zachowanie w stosunku do pozostałych gości winnicy.
REGULAMIN WINNICY WIELICZKA
• Na terenie Winnicy Wieliczki obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania własnego alkoholu.
•

Pobyt na terenie Winnicy Wieliczka oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu.

•

Dzieci mogą przebywać na terenie Winnicy Wieliczka wyłącznie pod opieką rodziców bądź
opiekunów prawnych. Apelujemy do rodziców i opiekunów grup zorganizowanych o staranne
wypełnianie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru. Właściciele oraz pracownicy
Winnicy Wieliczka nie przejmują odpowiedzialności w tym zakresie.

•

Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane
przez ich podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

•

Odwiedzający mogą korzystać z dostępnych w Winnica Wieliczka urządzeń do zabaw zgodnie
z ich przeznaczeniem. Użytkowanie urządzeń na terenie Winnica Wieliczka odbywa się na
własną odpowiedzialność.

•

Wejście na teren Winnicy Wieliczka jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie
swojego wizerunku na nośnikach audio, wideo i foto oraz na publikację tych materiałów
w celach promocyjnych Winnicy.

•

Za wszelkie szkody wyrządzone w Winnica Wieliczka odpowiada w pełnej wysokości sprawca.

•

Na terenie Winnicy Wieliczka obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych.

•

Zabrania się wnoszenia przedmiotów ogólnie uznawanych za niebezpieczne.

•

Zabrania się umyślnego hałasowania i słuchania głośnej muzyki.

•

Prosimy bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. W stosunku do osób, które celowo
i świadomie nie przestrzegają regulaminu oraz poleceń personelu Winnica Wieliczka, personel
ma prawo wyprosić uczestnika z terenu winnicy.

•

Urządzenia do zabaw w Winnicy Wieliczka zbudowane są z naturalnego drewna, a drewno ma
w sobie żywice i tendencje do pękania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie
pobrudzić ubrania bądź skaleczyć się o ostre obszczypane części i zgłosić zauważone
nieprawidłowości obsłudze winnicy.

•

Właściciel zastrzega sobie prawo do unieruchomienia niektórych urządzeń ze względu na
konserwację.

•

W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych
zjawisk atmosferycznych, mając na względzie bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo
do zamknięcia terenu winnicy.

•

Zabrania się niszczenia zieleni (drzew i krzewów) a w szczególności winorośli na terenie
winnicy.

•

Zabrania się zaśmiecania terenu. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki
i opakowania należy wyrzucać do pojemników na śmieci.

•

Właściciel Winnica Wieliczka nie odpowiada za wniesione na teren winnicy przedmioty.

•

Winnica Wieliczka nie ponosi odpowiedzialności
nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

•

Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu i życiu, a także szkody
materialne osób zwiedzających, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu
i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające

•

Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie winnicy w celach
marketingowych, komercyjnych bez wcześniejszej, pisemnej zgody Winnicy Wieliczka,
zdjęcia oraz materiały video mogą służyć tylko do celów osobistych.

Życzymy Państwu miłego dnia oraz dobre zabawy!
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