
➢ Pepe, Rodzinny park rozrywkowy, to baaaardzo zabawne miejsce. Drodzy rodzice, 
bawcie się dobrze ale doglądajcie swoje maluchy we wszystkich częściach parku 
rozrywki.

➢ Pepe jest przeznaczony dla dzieci do lat 10. Ze wszystkich zabawek mogą korzystać 
rownież osoby dorosłe, których masa ciała nie przekracza 98 kg.

➢ Z dziećmi w wieku do 4 lat obecność osoby dorosłej obowiązkowa!!

➢ Obowiązkowa obecność osoby dorosłej z dziećmi specjalnej troski!!

➢ Dzieci zapamiętajcie – BAWCIE SIĘ BEZPIECZNIE!!!! Zjeżdżanie ze zjeżdżalni z 
nogami naprzód jest i tak o wiele bardziej zabawne niż odwrotnie. A bieganie po 
zjeżdżalni jest niebezpieczne i dlatego zabronione.

➢ Prosimy bez zabawek na konstrukcji zabawowej.

➢ Z powodów bezpieczeństwa przed wejściem do bawialni prosimy o zdjęcie dzieciom 
biżuterii, znaczków i wszystkich wiszących przedmiotów, tasiemek na kapturach i tym 
podbnych.

➢ Prosimy także o wyjęcie z ust gum do żucia, cukierków i tym podobnych.

➢ Pepe, Rodzinny park rozrywkowy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
państwa dzieci lub za obrażenia, do których może dojść w skutek niebezpiecznej zabawy 

bądź niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz za obrażenia, które dzieci wyrządziły 

sobie nawzajem. Korzystanie z różnych części Rodzinnego parku rozrywki odbywa sie 

na własną odpowiedzialność. Bezpieczeństwo rodzinnego parku rozrywki jest 

zweryfikowane i potwierdzone. Za bezpieczeństwo gwarantuje jednocześnie producent 

bawialni. Całość wyposażenia jest przez nas regularnie sprawdzana i utrzymywana, w 

celu zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

➢ Pepe nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów, natomiast na recepcji mamy 
małą sekcję >> zgubione - znalezione <<.

➢ Dbajcie o bezpieczeństwo mniejszych i młodszych gdyż w parku Pepe agresywna 
zabawa nie jest dozwolona.

➢ Skarpetki sa obowiązkowe wewnątrz pomieszczenia do zabawy zaróno dla 
rodziców jak i dla dzieci.

➢ Prosimy państwa o nie wnoszenie jedzenia i picia  do Pepe (oprócz na zabawach 
urodzinowych)

➢ Personel parku Pepe jest szczególnie dumny z tego, że nasze pomieszczenia są zawsze 
czyste, zdezynfekowane i pachnące.

➢ Park Pepe zastrzega sobie prawo poproszenia każdego, kto nie przestrzega regół 
zachowania o opuszczenie parku.

➢ Prosimy nie organizować wizyty w parku Pepe kiedy państwo bądź państwa dziecko jest 

chore. Uprzejmie posimy o przybycie gdy wszyscy jesteście w pełni zdrowi, ponieważ 

dla wszystkich jest to o wiele wygodniejsze.

Dziękujemy! 

Państwa park Pepe 


