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. Bolesława Podczaszyńskiego 11/15 lokal 100
(01-866) w Warszawie.
2. REZERWACJA
2.1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez www.showescape.pl , telefonicznie pod nr
telefonu +48 502 620 282 oraz osobiście w lokalu Show escape ul. Podczaszyńskiego 11/15
lokal 100 w Warszawie-Bielany.
2.2. Rezerwacji dokonuje się klikając REZERWUJ. Rezerwacja następuje poprzez wybór
pokoju, wyboru wolnego terminu (dnia i godziny), podania danych kontaktowych (imię,
nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy) 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. Rezygnację prosimy zgłaszać pod nr telefonu +48 502 620 282, na adres mailowy
kontakt@showescape.pl lub osobiście w lokalu Show escape ul. Bolesława Podczaszyńskiego
11/15 lokal 100 w Warszawie-Bielany.
3. PŁATNOŚĆ
3.1. Płatność dokonywana jest w lokalu ul. Bolesława Podczaszyńskiego 11/15 lokal 100 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 – szczegóły u obsługi.
3.3. Cennik znajduje się przy opisie każdej z gier.
3.4. Rabaty naliczane są 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 120 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. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma RICH ART Paweł Makowski z
siedzibą przy ul. Bolesława Podczaszyńskiego 11/15 lokal 100 w Warszawie, wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
NIP 739-36-100-92, REGON 362588961.
5.2. Z Administratorem możesz skontaktować się pod nr telefonu +48 502 620 282, pod
adresem mailowym kontakt@showescape.pl lub osobiście w lokalu Show escape ul.
Podczaszyńskiego 11/15 lokal 100 w Warszawie-Bielany lub przesłać list (najlepiej z
dopiskiem „Dane Osobowe”) na adres korespondencyjny: RICH ART Paweł Makowski ul.
Jana Kasprowicza 30/1 01-871 Warszawa.
5.3. Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.showescape.pl czy dokonując zakupu
vouchera, swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, nazwa
i NIP firmy (rezerwacje firmowe) podajesz dobrowolnie.
Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia.
5.4. W celach rozliczeniowych (np. wystawiane faktury) Twoje dane będą przechowywane
przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
związanego z zamówieniem lub transakcją.
5.4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest
Twoja zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do newslettera. Dane przetwarzane na potrzeby
przesyłania newslettera przetwarzane są do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera.
5.5. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach zainicjowanego przez Ciebie
kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść
korespondencji może podlegać archiwizacji.
5.6. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci
następujące uprawnienia
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas
danych osobowych.
5.7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Show escape są przetwarzane wyłącznie dla
jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Dane te są gromadzone z
należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.

6. PLIKI COOKIES
6.1. www.showescape.pl korzysta z plików cookies.
6.2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami
(z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane
na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta
podczas przeglądania stron internetowych.
6.3. Dzięki plikom „cookies” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze
i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest
lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika Internetu.
6.4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
6.5. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies” poprzez:
zaakceptowanie obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych
przez witryny internetowe;
zarządzania plikami „cookies” na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
określenia ustawień dla różnych typów plików „cookies”, na przykład akceptowania plików
trwałych
jako
sesyjnych
itp.;
blokowania lub usuwania plików „cookies”.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z
odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez
zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej
www.showescape.pl.

