Regulamin - Show escape
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji gry za pośrednictwem strony internetowej www.showescape.pl
oraz korzystania z usługi świadczonej przez firmę RICH ART Paweł Makowski z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Podczaszyńskiego 11/15/100 (01-866) w Warszawie.
2. REZERWACJA
2.1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez www.showescape.pl , telefonicznie pod nr tel. oraz osobiście w
lokalu Show escape ul. Podczaszyńskiego 11/15 w Warszawie-Bielany.
2.2. Rezerwacji dokonuje się klikając REZERWUJ. Rezerwacja następuje poprzez wybór pokoju, wyboru
wolnego terminu (dnia i godziny), podania danych kontaktowych oraz potwierdzenia rezerwacji. Po potwierdzeniu rezerwacji Uczestnik otrzymuje na podany adres mailowy wiadomość z danymi rezerwacji.
2.3. Dokonanie rezerwacji jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.4. Przyjście bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze ze względu na istnienie prawdopodobieństwa braku wolnych miejsc.
2.5. W przypadku rezygnacji prosimy o e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji
3. PŁATNOŚĆ
3.1. Płatność dokonywana jest w lokalu ul. Podczaszyńskiego 11/15 w Warszawie-Bielany przed rozpoczęciem gry.
3.2. Możliwe formy płatności:
- gotówka w recepcji lokalu
- przelew, potwierdzenie płatności należy okazać w recepcji lokalu
- okazanie przedpłaconego vouchera – pytaj obsługę.
3.3. Cennik znajduje się przy opisie każdej z gier.
3.4. Rabaty naliczane od ceny weekendowej prezentowanej na stronie internetowej.

4. ZASADY GRY
4.1. Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność. Show escape nie ponosi
odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
4.2. W grze mogą uczestniczyć osoby powyżej 14 roku życia. Uczestnicy w wieku 14 – 16 lat mogą wziąć
udział w zabawie pod nadzorem przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.
4.3. Bezwzględnie zakazuje się z korzystania z usług Show escape pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
4.4. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.
4.5. Czas gry to maksymalnie 60 minut.
4.6. Uczestnicy gry zobowiązani są pojawić się przynajmniej na 10 minut przed zarezerwowaną godziną gry,
celem przedstawienia jej zasad przez mistrza gry.
4.7. W każdym pokoju znajduje się przycisk awaryjny (Game over button), który automatycznie otwiera drzwi
oraz elementy oznaczone symbolem czaszki, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego pracowników
Show escape – nie należy ich dotykać podczas gry.
4.8. W przypadku umyślnego uszkodzenia elementów wyposażenia, uczestnicy gry zobowiązani są
do rekompensaty pieniężnej.
4.9. Nieprzestrzeganie regulaminu i/lub zaleceń pracowników Show escape może skutkować
wcześniejszym zakończeniem gry. W powyższej sytuacji uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
4.10. Zakazane jest robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów z przebiegu gry.
4.11. Lokal Show escape jest stale monitorowany. Uczestnicy wyrażają zgodę na podgląd elektroniczny
ich gry w wybranym pokoju przez pracowników Show escape.
5. PRZETWARZANIE DANYCH
5.1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego
danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
5.2. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
5.3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma RICH ART. Paweł Makowski z siedziba przy
ul. Leśmiana 8/14 (01-870) w Warszawie. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Show escape
są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane
te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez
osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich
korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

