
wchodzenie / wspinanie się na konstrukcje z klocków
popychanie innych dzieci
wnoszenie i spożywanie pokarmów i napojów 
rzucanie klockami
wynoszenie klocków poza pomieszczenie

1.Strefa Kreatywności przeznaczona jest dla Gości Notera Hotel SPA.
2. Po zakończonej zabawie w Strefie Kreatywności należy pozostawić po sobie porządek.
3. Klocki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Dzieci do lat 6 mogą przebywać w Strefie Kreatywności wyłącznie
pod opieką i w obecności Opiekuna. Dzieci powyżej 6 lat mogą przebywać w Strefie Kreatywności samodzielnie wyłącznie za
zgodą i na odpowiedzialność Opiekuna.
4. Notera Hotel SPA nie zapewnia indywidualnej opieki ani nadzoru nad dziećmi bawiącymi się w Strefie Kreatywności.
Opiekunowie zobowiązani są do przekazania dzieciom zasad obowiązujących w Strefie Kreatywności. 
5. W Strefie Kreatywności zabronione jest żucie gumy, spożywanie posiłków i napojów.
6. W przypadku nie stosowania się do zaleceń lub przejawiania zachowań zagrażających innym użytkownikom Strefy
Kreatywności obsługa hotelu może odmówić uczestnikowi korzystania z atrakcji lub skrócić jego pobyt. 
7. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie hotelu i tym samym w Strefie Kreatywności odpowiedzialność ponoszą
Opiekunowie. Notera Hotel SPA nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieszczęśliwe wypadki mające miejsce na terenie
Strefy Kreatywności.
8. Zabrania się wynoszenia klocków ze Strefy Kreatywności.
9. Z klocków znajdujących się na terenie Strefy Kreatywności należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody
spowodowane przez dzieci odpowiadają Opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych klocków
i innych elementów stanowiących wyposażenie Strefy Kreatywności.
10. W trosce o zdrowie najmłodszych Gości zabrania się przebywania w Strefie Kreatywności dzieci bądź dorosłych, będących
nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
11. Użytkownik lub jego Opiekun jest świadomy i akceptuje fakt, że Notera Hotel SPA nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody, zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała, powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z wyposażenia Strefy
Kreatywności, nie stosowania się do zaleceń obsługi hotelu, pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej (rodzica lub
opiekuna), nie stosowania się do zasad określonych w Regulaminie.
12. Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie hotelu zainstalowany jest monitoring.
13. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przebywających w Strefie Kreatywności zabronione są zachowania mogące grozić
upadkiem, urazem lub uszczerbkiem na zdrowiu dziecka / opiekuna, w tym m.in.:

14. Należy bezwzględnie stosować się do uwag personelu hotelu. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze.
15. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i
zachowań stwarzających zagrożenie w Strefie Kreatywności należy informować bezpośrednio obsługę Notera Hotel SPA. 
16. Notera Hotel SPA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione rzeczy w Strefie Kreatywności.
17. Wejście i korzystanie ze Strefy Kreatywności jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN STREFY KREATYWNOŚCI
Przed wejściem do Strefy Kreatywności rodzic / opiekun / dziecko jest zobowiązany do zapoznania
się z treścią niniejszego Regulaminu i zapoznania dziecka z postanowieniami Regulaminu oraz
pouczenia go o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu klocków znajdujących się w Strefie
Kreatywności. 


