
REGULAMIN ARENY LASER GAMES 

 

 Zakup biletu na dowolną grę oznacza zapoznanie się 

z Regulaminem Areny Laser Games i jego akceptację. 

 Cena biletu jest zgodna z obowiązującym aktualnie 

cennikiem. 

 Paragon jest jednocześnie biletem, który upoważnia 

do wstępu na Arenę. 

 Bilet, lub inną formę potwierdzenia jego zakupu, 

należy zachować do kontroli. 

 Czas zabawy jest zgodny z zakupionym biletem. 

 W przypadku uczestnictwa w grze przez czas krótszy, 

niż zadeklarowany przez uczestnika, nie przysługuje 

prawo do żądania zwrotu pieniędzy za 

niewykorzystany czas. 

 Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak 

jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych przy 

uprawianiu sportu.  

Zabrania się udziału w grze: 

- osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, bądź środków mających wpływ na 

prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również 

lekarstw), 

- kobietom w ciąży, 

- osobom, których stan zdrowia może narażać na 

ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry,               

w szczególności: 

- cierpiących na choroby lub dolegliwości gdzie 

migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla 

zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku, 

- cierpiących na choroby lub dolegliwości gdzie 

wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia np. 

choroby układu krążenia, schorzenia 

kręgosłupa/układu kostnego, astma itp. 

 Wstęp na Arenę Laser Games dozwolony wyłącznie w 

obuwiu sportowym. 

 Minimalny wzrost uczestnika gry to 120cm. 

 Minimalna liczba graczy – 2 osoby, maksymalna 

liczba graczy– 14 osób. 

 Rezerwacja gry na wyłączność – minimum 12 osób. W 

przypadku rezerwacji na wyłączność, za uczestników 

zgłoszonych, którzy nie będą brali udziału w grze, 

będzie pobierana opłata w wysokości 12 zł za osobę. 

 Klienci/grupy z rezerwacją mają pierwszeństwo do 

udziału w grze. 

 Rezerwacje gry należy odebrać najpóźniej 15 minut 

przed zamówioną godziną, w innym przypadku 

rezerwacja zostaje anulowana. 

 Uczestnicy przed rozpoczęciem gry zostają 

przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa, a także 

sposobu korzystania z wyposażenia. 

 Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, że 

paintball laserowy, podobnie jak inne zabawy/gry 

ruchowe, to sport/zabawa o podwyższonym stopniu 

ryzyka na wystąpienie urazów, kontuzji, itp.. 

 Uczestnicy gry mają obowiązek dostosowania się do 

Regulaminu i poleceń personelu. 

 Opiekunowie grup są zobowiązani do sprawowania 

opieki nad grupą podczas gry.  

 Podczas uczestnictwa w rozgrywce należy zachować 

spokój oraz najwyższą ostrożność. 

 Osoby wnoszące biżuterię, okulary, itp. powinny 

odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie 

tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia 

lub życia. 

 Na terenie Areny Laser Games zabrania się: 

- biegania, skakania, czołgania oraz wchodzenia 

na ścianki i pozostałe konstrukcje, 

- agresywnego zachowania oraz używania przemocy  

fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników 

zabawy, 

- naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania 

w miejscach publicznych, 

- używania broni i wyposażenia Obiektu w sposób 

inny niż przedstawiony przez obsługę               

w czasie szkolenia, 

- wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać 

bezpieczeństwu innych Graczy. 

 Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, 

zarówno co do stanu technicznego wyposażenia 

Areny, jak i co do własnego samopoczucia lub 

innych graczy, a  także wszelkich niepokojących 

sytuacji należy zgłaszać personelowi 

bezzwłocznie, nawet w trakcie gry. 

 W trakcie gry uczestnicy przejmują 

odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz 

wszelkie szkody materialne i uszczerbki na 

zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do 

poniższego Regulaminu. 

 Arena Laser Games nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu 

wynikłe z nie stosowania się do niniejszego 

Regulaminu. 

 Arena Laser Games nie ponosi odpowiedzialności 

za jakiekolwiek szkody niemajątkowe na osobie i 

na osobach trzecich oraz majątkowe wyrządzone 

przez uczestnika. 

 Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń do Areny 

Laser Games za szkody majątkowe i niemajątkowe 

wyrządzone mu w czasie uczestnictwa w grze. 

 W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z 

celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik 

może zostać obciążony kosztami jego naprawy. 

 Personel ma prawo do czasowego ograniczenia 

wstępu, jeśli na Arenie jest komplet graczy. 

 Personel zastrzega sobie prawo do wyproszenia z 

gry uczestników, którzy nie stosowali się do 

zaleceń i Regulaminu, bez prawa do zwrotu 

należności za bilet. 

 Personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu 

lub uczestnictwa w grze bez podania wyjaśnień. 

 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o 

opiekunach oznacza to: rodzica, rodziców, 

opiekunów prawnych, i/lub osoby trzecie 

sprawujące nadzór nad nieletnimi podczas zabawy 

na terenie Areny Laser Games. 

 Kluczyki do szafek wydawane są przez personel w 

depozycie (dokument lub 20zł). 

 Za zgubiony numerek do szafki pobierana jest 

opłata w wysokości 20zł. 

 Ostatnia gra jest uruchamiana 30 min przed 

zamknięciem Areny, może to być maksymalnie gra 

15 minutowa. 

 Na całym terenie obiektu obowiązuje bezwzględny 

zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia oraz 

napojów. 


