
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY ROZRYWKI 

VITO I BELLA HOUSE 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin niniejszy obowiązuje na terenie Strefy Rozrywki, znajdującej się w lokalu 

Vito I Bella House przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 w Szczecin (dalej: 

“Strefa Rozrywki”). 

2. Podmiotem zarządzającym Strefą Rozrywki jest Vito i Bella House Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 13A 

(kod: 70-661), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000893157, nr NIP: 9552555835, nr 

REGON 388631501, zwana dalej Administratorem. 

3. Wszystkie osoby korzystające ze Strefy Rozrywki lub przebywające na jej terenie 

(dalej: “Użytkownicy”) zobowiązane są do bezwzględnego stosowania niniejszego 

Regulaminu. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o “Użytkowniku” należy przez 

to rozumieć odpowiednio opiekuna prawnego, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

4. Warunkiem przebywania na terenie Strefy Rozrywki jest uiszczenie opłaty, zgodnej z 

obowiązującym cennikiem. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w 

każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na 

realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich 

zmian. Cennik, poza rodzajem i ceną biletów, może zawierać inne postanowienia 

szczególne, jak np. ograniczenie czasowe ważności określonych biletów, rabaty itp.  

 

§ 2  

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY ROZRYWKI 

 



1. Ze Strefy Rozrywki korzystać mogą: 

1) osoby w wieku od 6. do 13. roku życia – tylko w obecności rodzica lub 

opiekuna prawnego, po podpisaniu oświadczenia o akceptacji niniejszego 

regulaminu lub wcześniejszej akceptacji regulaminu on-line, przy czym o 

korzystaniu z danego urządzenia Strefy Rozrywki przez podopiecznego 

decyduje opiekun;  

2) osoby w wieku od 13. do 18. roku życia – po podpisaniu zgody przez rodzica 

lub opiekuna prawnego, przy czym osoby, które ukończyły 13. rok życia nie 

mogą korzystać z wyznaczonych konstrukcji przeznaczonych dla młodszych 

Uczestników.  

2. Administrator nie świadczy opieki nad osobami poniżej 18. roku życia. Korzystanie 

przez takie osoby ze Strefy Rozrywki możliwe jest wyłącznie w warunkach opisanych 

w ustępie powyższym. 

3. Na terenie Strefy Rozrywki obowiązuje zakaz: 

1) palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub spożywania 

napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających; 

2) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych; 

3) wprowadzania i przebywania zwierząt, przy czym właściciel zwierzęcia ponosi 

pełną odpowiedzialność za zwierzę i ewentualne szkody spowodowane jego 

zachowaniem; 

4) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Użytkowników; 

5) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających, lub zachowujących się w sposób agresywny, niekulturalny lub 

zagrażający bezpieczeństwu pozostałych Użytkowników; 

6) korzystania z atrakcji oraz wyposażenia Strefy Rozrywki w sposób niezgodny z 

ich przeznaczeniem, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 

niewłaściwe korzystanie z urządzeń Strefy Rozrywki, w szczególności 

niezgodnie z niniejszym regulaminem lub uwidocznionymi przy danym 



urządzeniu ostrzeżeniami lub zasadami, może prowadzić do wystąpienia 

urazów, uszkodzeń ciała i rzeczy. 

7) Przebywania na oznaczonych konstrukcjach osób, które ukończyły 13 rok życia.  

4. Ponadto — z wyjątkiem urządzeń, których podstawowe przeznaczenie na to pozwala 

—  zabrania się: 

1) wspinania się na urządzenia; 

2) skakania z urządzeń; 

3) przechodzenia przez ogrodzenia, korzystania z przejść dla obsługi i 

wchodzenia pomiędzy urządzenia; 

4) używania sprzętów nie będących wyposażeniem Strefy Rozrywki; 

5) otwierania urządzeń; 

6) biegania po Strefie Rozrywki. 

5. Korzystanie z poszczególnych urządzeń Strefy Rozrywki może podlegać odrębnym 

regulaminom, uwidocznionym każdorazowo przy danym urządzeniu. Użytkownik 

zobowiązuje się zapoznać z danym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z 

urządzenia.  

6. Użytkownik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody w trakcie korzystania z 

urządzeń Strefy Rozrywki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystaniu z urządzeń Strefy Rozrywki 

może towarzyszyć istotny wysiłek fizyczny. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z 

urządzeń Strefy Rozrywki stosownie do swojego stanu zdrowia i możliwości 

fizycznych. 

7. Podczas korzystania z urządzeń Strefy Rozrywki Użytkownik zobowiązuje się 

przestrzegać uwag i instrukcji pracowników Strefy Rozrywki. 

8. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy lub doznania 

jakiegokolwiek urazu Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić 

pracownika Strefy Rozrywki. 

9. Użytkownicy, którzy naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają 

zagrożenie dla innych Użytkowników lub nie stosują się do postanowień niniejszego 



regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Strefy 

Rozrywki, a także osób przez kierownictwo Strefy Rozrywki upoważnionych lub służb 

porządkowych, będą usunięte z terenu Strefy Rozrywki, bez prawa zwrotu wcześniej 

uiszczonych opłat. 

10. Użytkownik zobowiązuje się należące do niego cenne przedmioty 

zdeponować w szafce zamykanej na klucz, znajdującej się przed wejściem do Strefy 

Rozrywki. Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, 

zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów Użytkownika zarówno zdeponowanych, jak 

i niezdeponowanych w szafce zamykanej na klucz, znajdującej się przed wejściem do 

Strefy Rozrywki. 

11. Użytkownik akceptuje niniejszym fakt, iż na terenie Strefy Rozrywki znajdują się 

kamery monitoringu, które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

Użytkownikom. 

 

§ 3  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora.  

2. Dane przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania przez Administratora 

usługi na rzecz Użytkownika. 

3. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strefy Rozrywki Administrator przetwarza 

dane osobowe udostępnione przez Użytkownika oraz jego wizerunek. 

4. Dane przetwarzane będą nadto – po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika – 

w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych wysyłanych przez 

Administratora w imieniu własnym lub innych osób. W przypadku powyższym 

przetwarzaniu podlega – poza w/w danymi - także adres poczty elektronicznej 

Użytkownika. 



5. Dane Użytkownika będą mogły być udostępniane podmiotom świadczącym usługi 

na rzecz Administratora: analityczne i badania opinii w Internecie, podmiotom 

wykonującym kampanie mailingowe, agencjom reklamowym. 

6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania Umowy, 

stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). W pozostałym 

zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, 

udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający dochodzenie lub obronę 

roszczeń wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, nie krótszy 

jednak niż okres wynikający z przepisów prawa w zakresie obowiązku 

przechowywania dokumentacji. 

8. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wykonawca ma 

nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach 

określonych w art. 16 – 21 RODO. 

9. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem 

przetwarzanie danych - do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego 

wizerunku utrwalonego w ramach korzystania ze Strefy Rozrywki, na czas 

nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych  — w zakresie ograniczonym do 

promocji działalności Strefy Rozrywki lub działalności Administratora — poprzez 

wytwarzanie dowolną techniką materiałów zawierających ww. wizerunek, 

wprowadzanie tych materiałów do obrotu, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie ich w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

§ 4 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:  

1. szkody powstałe wskutek działania siły wyższej, sił natury, wyłącznej winy 

Użytkownika lub osoby trzeciej; 

2. niezawinione przez Administratora przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub 

innych mediów; 

3. niezawinione przez Administratora przerwy w działaniu poszczególnych 

urządzeń Strefy Rozrywki spowodowane koniecznością zapewnienia ich 

prawidłowego i bezpiecznego działania. 

2. Reklamacje dotyczące działania Strefy Rozrywki lub usług świadczonych przez 

Administratora należy wnosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

kontakt@vitoibella.pl.  

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym 

czasie – przy czym zmiany te odnosić się będą do umów zawartych po wejściu w życie 

zmienionego Regulaminu. 

 

 

         Szczecin, 1 lipca 2021 r.  


