
REGULAMENT INTERN SPAȚIU DE JOACĂ 

 

Din dorința ca toți oaspeții noștri să se simtă cât mai bine, să se bucure în voie de locul de joacă și mai ales să fie în siguranță, am alcătuit acest regulament. Pentru securitatea 

copiilor dvs., vă rugăm să respectați următoarele reguli: 

 

 

1. Capacitatea in sala de mese este de 24 de copii si 28 parinti , dacă numărul de adulți depășește 28 de persoane, nu putem garanta locuri suplimentare; 

2. Pentru toate ofertele, in urma rezervării unei petreceri, spațiul de joacă și locul destinat părinților este închiriat exclusiv pentru petrecerea dvs.; 

3. Bauturile se achiziționează EXCLUSIV de la barul nostru; 

4. Accesul cu mancare din exterior nu este permis  la pachetele de petrecere care includ mancare (cu exceptia tortului pentru care se va prezenta certificatul de conformitate). 

5. In cazul in care se doreste doar inchirierea salii la pretul stabilit prin pachetul standard, se va plăti taxă de 300 lei  pentru curățenie si debaraseare si  și taxă închiriere 

veselă de 200 lei, doar daca clientul doreste sa se foloseasca de vesela restaurantului. In caz contrar isi va aduce farfurii si tacamuri de unica folosinta.  

6. Există posibilitatea de prelungire a petrecerii contra cost (200 lei/h indivizibil) în limita disponibilității spațiului; depășirea timpului rezervat evenimentului sau venirea cu 

peste 15 minute inainte de inceperea avenimentului, atrage dupa sine taxarea suplimentară conform tarifului mai sus menționat;  

7. În cazul suspendării petrecerii din cauza Magic Town, avansul se va returna integral; 

8. În cazul suspendării petrecerii din cauza clientului, avansul se va returna integral daca anularea se face cu cel puțin 30 zile înaintea evenimentului . 

9. În zona de mochetă, accesul se va face cu încălțăminte de interior/ botoșei speciali și nu este permis accesul cu mâncare și băutură; 

10. Beneficiarul este responsabil de a informa Magic Town SRL despre posibilele alergii ale copiilor prezenți la evenimentul organizat, în caz contrar, beneficiarul contractului 

își asumă eventualele neplăceri cauzate de neinformarea prestatorului; 

11. Nu lăsați obiecte de valoare nesupravegheate. Nu ne asumăm răspunderea în cazul pierderii sau distrugerii acestora; 

12. Adulții participanți în cadrul evenimentului isi asuma supravegherea copiilor si eventualele daune provocate de acestia pe toata durata evenimentului.   

13. Clientii si participantii la evenimete au obligativitatea de a lua la cunoștință acest regulament; 

14. ORICE FORMA DE AGRESIVITATE , FIATAT DIN PARTEA COPIILOR CAT SI A ADULTILOR NU ESTE PERMISA IN INCINTA UNITATII.  

15. Ne rezervam dreptul de a selecta clientii si, in cazuri extreme de a intrerupe evenimente cu risc de daune materiale sau morale.  

 

AVERTIZARE!!! 
 

1. Personalul Magic Town nu are calitatea de supraveghetor! Părinții sunt responsabili de supravegherea copiilor pe toată durata evenimentului.  

2. În spațiul de joacă sunt jucării ce conțin piese mici, care prin înghițire pot cauza sufocarea/rănierea copiilor sub 3 ani;  

3. În spațiul de joacă nu este recomandat să purtați ochelari, cercei mari, lanțuri sau brățări; 

4. In spatiul de joaca si in casute este interzis alergatul, aruncarea cu jucarii,  calcarea in picioare si distrugerea  jucariilor.  

5. Toboganele din locul de joaca se folosesc doar pentru COBORARE, de catre UN SINGUR COPIL!!! 

6. Toboganul VIOLET: capacitate max. suportata: 68kg, inaltimea de coborare : 1.20 m, vârsta recomandata 3-10 ani 

7. Toboganul VERDE SI ROSU: capacitate max. suportata: 34 kg, inaltimea de coborare :0.70 m, vârsta recomandata : 2+ ani 

8. Echipamentele de joacă și jucăriile vor fi utilizate conform scopului lor. Deterioarea jucăriilor sau a aparaturii din incinta spațiului de joacă, atrage după sine achitarea 

contravalorii acestora; 

9. Personalul MAGIC TOWN nu isi asuma raspunderea pentru jocurile pe are le acceseaza copii in zona de playstation, fara acordul adultilor. 

                                                         

                                                            Mulțumim pentru înțelegerea față de interesul nostru pentru siguranța copiilor dumneavoastră 
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