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REGULAMIN OBIEKTU MYSTERY MACHINERY ESCAPE 

ROOM & LASER TAG 
 
1§ WSTĘP 
 

1. Właścicielem Mystery Machinery Escape Room & Laser Tag, zwanego dalej 
MM jest: Firma Mystery Machinery Sp. z o.o. w Krakowie, przy ulicy 
Głowackiego 10. Każda osoba korzystająca z MM (zwana dalej 
użytkownikiem) ma obowiązek zapoznania się i stosowania się do 
przepisów niniejszego regulaminu. 
 

2. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Zakupu 
biletu, korzystanie z usług oferowanych w lokalu MM lub przebywanie w 
lokalu MM jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  
 

3. Dokument określa zasady funkcjonowania oraz przebywania w obiekcie 
Mystery Machinery Escape Room & Laser Tag znajdującym się w C.H. 
ZAŁĘŻE, w Katowicach przy ulicy Bocheńskiego 69. 

4. Na obiekt Mystery Machinery Escape Room & Laser składają się :  

a) ESCAPE ROOM  

b) LASERT TAG 

c) SNACK BAR 

 

2§ GODZINY OTWARCIA 
 

1. Określa się następujące godziny otwarcia MM 

a) Poniedziałek – Czwartek 12:00 – 22:00 
b) Piątek 12:00 – 24:00 
c) Sobota 10:00 – 24:00 
d) Niedziela 10:00 – 22:00 
e) MM czynne jest zarówno w niedziele handlowe jak i nie handlowe. 

 

3§ KTO MOŻE PRZEBYWAĆ I KORZYSTAĆ Z MM 
 

1. Każda osoba pełnoletnia może przebywać  na terenie MM 
2. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie MM tylko pod opieką osób 

dorosłych 
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3. Każda osoba pełnoletnia może korzystać ze wszystkich atrakcji jak i rozrywek 
zlokalizowanych na terenie MM 
 

4. Osoby małoletnie (do 18 roku życia) mogą korzystać ze wszystkich atrakcji jak i 
rozrywek zlokalizowanych na terenie MM tylko i wyłącznie za zgodą prawnego 
opiekuna. 
 

 
5. Wyjątek stanowi Arena Laser Tag, gdzie osoby niepełnoletnie mogą korzystać 

z areny tylko pod opieką osób starszych lub za pisemną zgodą prawnego 
opiekuna 

6. Warunkiem korzystania z gier i atrakcji zlokalizowanych na ternie MM jest 
brak jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych 
 

7. Przystąpienie do gry jak i pozostałych atrakcji zawsze poprzedzone jest 
dokonaniem należnej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem 

 
8. Każda osoba jak i grupa może przystąpić do gry tylko i wyłącznie po 

przeprowadzonym instruktażu oraz przedstawieniu zasad bezpieczeństwa 
przez obsługę MM  

 

4§ W LOKALU MM ZABRANIA SIĘ 
 

1. Przebywania MM pod wpływem alkoholu. 
 

2. Przebywania MM pod wpływem narkotyków lub środków odurzających. 
 

3. Zażywania MM narkotyków jak i środków odurzających. 
 

4. Spożywania alkoholu za wyjątkiem zakupionego na terenie MM. 
 

5. Spożywania jedzenia zakupionego poza MM. 
 

6. Palenia papierosów. 
  

7. Palenia papierosów elektronicznych. 
 

8. Używania otwartego ognia. 
 

9. Używania ostrych narzędzi. 
 

10. Używania innych niebezpiecznych zarówno dla zdrowia jak i życia 
przedmiotów. 

 
11. Dewastowania oraz niszczenia jakiegokolwiek mienia znajdującego się w MM. 
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12. Wnoszenia substancji niebezpiecznych, drażniących lub łatwopalnych, a także 
zabronionych przez obowiązujące przepisy BHP lub wyszczególnionych w 
Regulaminie Centrum Handlowego Załęże. 
 

13. Zachowań wulgarnych i agresywnych. 
 

14. Używania niecenzuralnych wyrazów. 
 

15. Zachowywania wychodzącego poza standardy i kanony ogólno przyjęte w 
społeczeństwie. 
 

5§ OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 
 

1. Osoby przebywające w MM zobowiązane są: 

a) zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu jak 
również osób trzecich 

b) do zachowania porządku oraz czystości 
c) potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego lub 

innego dokumentu wraz ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość 
d) do przestrzegania poleceń wydawanych przez obsługę  

 

6§ MONITORING 
 

1. Na terenie MM znajdują się kamery monitorujące oraz nagrywające obraz 
wraz z dźwiękiem. Korzystanie z usług lokali MM jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na nagrywanie.   
 

7§ CZYNNIKI SZKODLIWE 
 

1. Każdy Użytkownik przebywający na terenie MM może być narażony na hałas 
zagrażający Jego zdrowiu, szczególnie podczas odbywania Gry na ARENIE 
LASER TAG. 

8§ ODPOWIEDZILANOŚĆ ZA RZECZY OSOBISTE 
 

1. MM nie ponosi odpowiedzialności materialnej oraz żadnej innej za rzeczy 
osobiste wnoszone na teren MM. 
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9§  ALKOHOL – SNACK BAR 
 

1. Osobom nietrzeźwym oraz młodzieży do lat 18 ALKOHOLU nie 
sprzedajemy. 
 

2. Alkohol szkodzi zdrowiu. 

10§ PŁATNOŚĆ 

1. Zapłaty za skorzystanie z usług oraz zakup produktów znajdujących się z 
ofercie MM można dokonać w lokalu MM w formie: 

a) Gotówkowej 

b) Karty płatniczej przy użyciu standardowego terminala płatniczego 

 

11§ BEZPIECZEŃSTO I HIGIENA PRACY W CELU 
ZMINIMALIZOWANIA  NARAŻENIA NA ZAKAŻENIE 
WIRUSEM COVID-19 W MM 

 

1. Należy przestrzegać podstawowej higieny osobistej, a szczególnie mycie 
rąk przy użyciu bieżącej wody oraz detergentu. 
 

2. Należy pamiętać o zasadzie zachowania min. 1,5 m odległości od 2-giej 
osoby. 

 
3. Każda osoba przebywająca w MM zobowiązana jest do noszenia 

jednorazowych lub wielorazowych maseczek ochronnych. 
  

4. Kichając lub kaszląc należy zasłaniać usta i nos, a następnie umyć dłonie. 
 

12§ PRZERWY W DOSTAWIE MEDIÓW 
 

1. MM nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w 
dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie 
niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było 
zależne od działania bądź zaniechania MM. 

13§ ZMIANA REGULAMINU 
 

1. Firma Mystery Technology Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany 
regulaminu w każdym momencie. 
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14§ DATA WEJSĆIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021. 

2. Jakiekolwiek kopiowanie oraz powielanie niniejszego Regulaminu jest 
zabronione. 

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w lokalu MM, dla każdej zainteresowanej 
osoby. 

 

15§ PRZEBYWANIE POZA LOKALEM  MM 
 

1. Wszystkie osoby przebywające poza MM zobowiązane są do przestrzegania 
zasad obowiązujących w Centrum Handlowym Załęże. 

 


