
Regulamin korzystania z urządzeń rekreacyjnych
i rozrywkowych w Centrum Aktywnego Wypoczynku 

Koszałkowo – Wieżyca

•  Warunkiem korzystania z urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych na 

terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo - Wieżyca jest 

wniesienie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i zapoznanie się z 

niniejszym Regulaminem.

•  Korzystanie z urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych jest możliwe tylko 

w godzinach otwarcia Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo -

Wieżyca. 

•  Pobyt na terenie na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo 

- Wieżyca oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. 

•  Rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są przed rozpoczęciem korzystania 

z urządzeń przez ich podopiecznych w CAW Koszałkowo - Wieżyca o 

zapoznanie ich z niniejszym regulaminem oraz powszechnie 

obowiązującymi zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń oraz 

obiektów rekreacyjnych i zabawowych, dostosowując korzystanie z tych 

urządzeń i obiektów do możliwości psychofizycznych korzystającego, a 

także biorąc pod uwagę bezpieczną zabawę innych osób przebywających w 

CAW Koszałkowo - Wieżyca.

•   Rodzice bądź opiekunowie osób niepełnoletnich lub innych osób 

wymagających opieki bądź nadzoru mają obowiązek dopilnować by 

podopieczni przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń zdjęły wszelkie 

ostre przedmioty jak w szczególności kolczyki, spinki, zegarki, okulary, 

łańcuszki, protezy mogące przy korzystaniu zagrażać dziecku, urządzeniom 

lub innym dzieciom w szczególności mogące spowodować zahaczenie się 

korzystającego o wystające elementy urządzeń.

•   Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Centrum Aktywnego 

Wypoczynku Koszałkowo - Wieżyca wyłącznie pod opieką rodziców bądź 

opiekunów.

•    W przypadku zorganizowanych grup dzieci (np. wycieczek szkolnych) 

opiekunami są wyłącznie nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi lub 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i wyznaczone do opieki nad 

daną grupą, pozostałe osoby towarzyszące nie są opiekunami wycieczki. 

Opiekun grupy zobowiązany jest zgłosić uprzednio fakt wejścia grupy i 

podać dane osoby opiekuna personelowi obsługi. 

•   Podczas pobytu w CAW Koszałkowo - Wieżyca należy bezwzględnie 

przestrzegać zaleceń jego personelu obsługi i ogólnych zasad 

bezpieczeństwa.
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•  Niedozwolone jest korzystanie z usług CAW Koszałkowo - Wieżyca w 

stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji 

psychoaktywnych.

•  Użytkowanie urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych CAW Koszałkowo -

Wieżyca odbywa  się tylko na własną odpowiedzialność i ryzyko 

korzystającego lub jego opiekuna.

•  Zabrania się korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub 

sposób niezgodny z zasadami ich funkcjonowania. 

•  Korzystanie z urządzeń jest obarczone ryzykiem sportowym i korzystanie z 

ich w tym w szczególności niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować 

szkodę.

•  Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnie z 

przeznaczeniem lub celowego działania odpowiada w pełnej wysokości 

sprawca szkody lub jego opiekun.

•  CAW Koszałkowo - Wieżyca nie odpowiada za szkody nie wynikłe z jego 

winy.

•  Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są w czasie przebywania ich 

podopiecznych w CAW Koszałkowo - Wieżyca wypełniać swoje obowiązki 

nadzoru z najwyższą starannością. W ramach tego obowiązku rodzice oraz 

opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, 

którzy nie ukończyli 18 roku życia. 

• Zabrania się wzniecania ognia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

• Na terenie CAW Koszałkowo -Wieżyca obowiązuje całkowity zakaz 

palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. ' 

18. Na terenie zwierzyńca w CAW Koszałkowo - Wieżyca należy zachować spokój 

wybiegów i ciszę w sąsiedztwie wybiegów i klatek ze zwierzętami. 

19. Zabrania się hałasowania, straszenia, płoszenia, niepokojenia i drażnienia 

zwierząt. 

20. Bezwzględnie zabrania się karmienia zwierząt, z wyjątkiem karmy udostępnionej 

na terenie Parku lub po uzgodnieniu z obsługą CAW Koszałkowo - Wieżyca.

21. Gościom nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać ogrodzeń i wszelkich 

barier dystansujących i odgradzających od obiektów nieudostępnionych do 

użytkowania na terenie CAW Koszałkowo - Wieżyca. 

22. Wszystkie obiekty przeznaczone do zabawy znajdujące się w CAW 
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Koszałkowo-Wieżyca, z których korzystać będą osoby niepełnoletnie lub inne 

osoby wymagające opieki bądź nadzoru oraz osoby dorosłe są urządzeniami 

spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek 

sytuacji niebezpiecznych, sytuacji powodujących zagrożenie dla życia lub zdrowia, 

wypadków z udziałem osób informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za 

zaistniałe sytuacje, wynikające z nieodpowiedniego bądź niebezpiecznego 

zachowania się korzystających z urządzeń.

23. W szczególności wspinanie się po zewnętrznych elementach (siatkach), 

zjeżdżanie głową w dół, skakanie ze zjeżdżalni, wchodzenie na nią od strony 

pochylanej oraz poruszenie się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek jazdy 

jest zabronione. 

24. Z basenu z kulami wodnymi korzystamy wyłącznie będąc wewnątrz kul. 

Zabronione jest wchodzenie do basenu z kulami wodnymi, brodzenie, kąpiele, i 

zachowanie powodujące niebezpieczeństwo wpadnięcia do basenu i itp. 

25. Korzystanie z kuli zorbowej jest sportem niebezpiecznym, należy bezwzględnie 

stosować się do uwag i poleceń personelu obsługi. W każdym przypadku 

korzystanie z kuli zorbowej odbywa się na odpowiedzialność osoby korzystającej 

lub wypożyczającej (dotyczy to również wypożyczenia bez obsługi). 

26. Właściciel oraz personel obsługi CAW Koszałkowo - Wieżyca nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń na terenie 

CAW Koszałkowo - Wieżyca. 

27. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń lub ich uszkodzenia należy 

niezwłocznie zgłaszać personelowi obsługi, a wypadki i wszelkie szkody należy 

zgłaszać niezwłocznie od chwili ich zaistnienia do biura obsługi CAW 

Koszałkowo-Wieżyca. Roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie CAW 

Koszałkowo - Wieżyca nie zostaną uznane za powstałe na terenie CAW 

Koszałkowo - Wieżyca.

28. Na terenie CAW Koszałkowo -Wieżyca obowiązuje zakaz wnoszenia 

jedzenia oraz napojów z zewnątrz. Jedzenie i napoje zakupione w naszym 

punkcie gastronomicznym można spożywać tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych - przy stolikach. 

29. Jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie CAW Koszałkowo -

Wieżyca 

maksymalnie z 10-ciorgiem podopiecznych. 

30. Za odzież pozostawioną na terenie CAW Koszałkowo- Wieżyca oraz rzeczy 

zagubione na jego terenie właściciel oraz personel obsługi nie ponoszą 

odpowiedzialności. Niezależnie od tego prosimy, aby rzeczy wartościowych nie 

wnosić na teren CAW Koszałkowo - Wieżyca. 

31. Personel obsługi ma prawo usunąć z terenu CAW Koszałkowo - Wieżyca 

osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu i powszechnie przyjętych 
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zasad bezpieczeństwa i ostrożności lub zasad współżycia społecznego jak 

również nie stosujące się do poleceń obsługi bez zwrotu opłat za korzystanie z 

urządzeń w całości lub w części. 

32. CAW Koszałkowo -Wieżyca zastrzega sobie prawo do wykorzystania 

do celów reklamowych wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach 

wykonanych na terenie  CAW Koszałkowo -Wieżyca podczas korzystania z 

urządzeń sportowych i rekreacyjnych jak również podczas wszelkiego 

rodzaju imprez masowych.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU 

I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 
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