Regulamin Time Out Gorlice
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w Time Out mieszczącym się w
Gorlicach przy ul. Węgierskiej 54.
1.2. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.timeoutescape.pl, telefonicznie
lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym
regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
1.3. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
stosowania się do zaleceń udzielonych przez pracowników.
2. REZERWACJA
2.1. Rezerwacji pokoju można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie
www.timeoutescape.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.
2.2. Każda osoba dokonująca rezerwacji pokoju wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji.
2.3. Time Out zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z osobą rezerwującą w
dniu gry lub na kilka dni przed w celu potwierdzenia rezerwacji.
2.4. W sytuacji, gdy wybrany przez klienta termin rezerwacji dotyczy dnia, w którym
dokonywana jest rezerwacja, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 535-917572 lub 732-900-800 w celu potwierdzenia terminu.
2.5. Podanie nieprawidłowego numeru telefonu uniemożliwiającego potwierdzenie
rezerwacji może skutkować jej automatycznym odwołaniem.
2.6. W przypadku chęci zwiększenia liczby graczy (powyżej 5 osób) należy skontaktować
się z obsługą Time Out przed dokonaniem rezerwacji.
3. ZASADY GRY
3.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własna odpowiedzialność.
3.2. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu.
3.3. Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność.
3.4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału
w grze.
3.5. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję lub zaburzenia
psychiczne.
3.6. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze
innym osobom korzystającym z obiektu.
3.7. Time Out nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy
uczestników.
3.8. Gra w Time Out odbywa się w jednym z dwóch pokoi: Lampa Łukasiewicza oraz
7 Smoczych Kul.
3.9. Minimalny wiek gracza to 15 lat. Dzieci młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie w
towarzystwie osoby dorosłej.
3.10. W grze może wziąć udział od 2 do 5 osób.
3.11. Uczestnicy gry zobowiązani są do przybycia 10 minut przed planowanym rozpoczęciem
gry.
3.12. Obsługa Time Out ma prawo odmówić grupie udziału w grze w przypadku spóźnienia
większego niż 10 minut po planowanym czasie rozpoczęcia gry.

3.13. Podczas gry kategorycznie zabrania się robienia zdjęć oraz rejestrowania wnętrz pokoi,
detali czy przebiegu gry. Jeśli zostanie zauważone, że gracze używają w pokojach
urządzeń rejestrujących wówczas obsługa Time Out ma prawo do przerwania gry i
wyproszenia osoby bądź całej grupy uczestników z lokalu.
3.14. W przypadku złamania, któregoś z punktów regulaminu i/lub niezastosowanie się do
zaleceń obsługi Time Out, uczestnicy mogą zostać poproszeni o przerwanie gry i
opuszczenie lokalu. W takiej sytuacji uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
3.15. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
3.16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. PŁATNOŚĆ
4.1. Płatność za rezerwację za pośrednictwem strony www.timeoutescape.pl możliwa jest
po przybyciu do lokalu.
4.2. Płatność za rezerwację można dokonać tylko gotówką w lokalu Time Out.
4.3. Płatność należy dokonać przed rozpoczęciem gry.
4.4. W przypadku, gdy liczba uczestników przekracza 5 osób, opłata za każdą dodatkową
osobę wynosi 25zł.

