Łącznie: 140
W tym;
- parki rozrywki: 92
- paintball: 20
- kartingi:7
- parki linowe: 21

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu
„Wejście na teren parku następuje na własną odpowiedzialność.”

„Każdy uczestnik korzysta z tuneli na własną odpowiedzialność,
świadomy swoich możliwości i stanu zdrowia oraz wynikających z tego
tytułu możliwych uszkodzeń.”
„Właściciel obiektu oraz personel Parku Rozrywki nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieprzestrzegających
Regulaminu”,
„Rodzic lub opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo
dziecka”,
„Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność.”
„Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw
odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie, oni również
sprawują nadzór nad bezpieczeństwem podczas zabaw.”
„Zjazd na własną odpowiedzialność.”
„Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników
spływów”,
„Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków w
wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów

1

Wyłączenie
odpowiedzialności za
szkody na osobie

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu
22/27

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

Łącznie: 51
W tym;
- parki rozrywki: 39
- paintball: 2
- kartingi: 9
- parki linowe: 1

19/27

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu
i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku
podstawiania nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego”,
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody,
urazy bądź zaburzenia związane z Usługą powstałe z winy
Użytkownika bądź też w wyniku zatajenia przez niego istnienia
jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych”
„Jednocześnie jako opiekun prawny ponoszę odpowiedzialność za
wskazaną osobę małoletnią”.
„Na terenie parku zabrania się wszelkich agresywnych zachowań (...)
Osoby, które nie dostosują się do tej zasady ponoszą
odpowiedzialność materialną, niezależnie od odpowiedzialności
karnej”,
„Za szkody materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania
ze zjeżdżalni odpowiada korzystający, a w przypadku niepełnoletnich
ich opiekunowie i rodzice”
„Rodzice oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za
wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych”,
„Osoby przebywające na terenie Parku ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia
powstałe z ich winy. Apelujemy do rodziców i opiekunów o staranne
wypełnienie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru. Park nie
przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie”,
„Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt Pływalni ponoszą
odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości wartości szkody”
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Przeniesienie na
konsumenta
odpowiedzialności za
szkody o charakterze
materialnym powstałe na
terenie Parku

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

Zastrzeganie możliwości
rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym

Łącznie: 46
W tym;
- parki rozrywki: 21
- paintball: 2
- kartingi: 11
- parki linowe: 12

Łącznie: 19
W tym;
- parki rozrywki: 12
- paintball: 2
- kartingi: 2
- parki linowe: 3

18/27

14/27

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe,
osobowe i majątkowe jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z toru
oraz pozostałej części obiektu”.
„Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez
Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej,
wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z
momentem podpisania ww. umowy za wypożyczony sprzęt
Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną”,
„Uwaga! Nie ma możliwości zmiany zakupionego biletu.”

„Karnet nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę)”
„Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia w
przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług rekreacyjnych
będących przedmiotem Umowy”.
„(…) Wszelkie wykroczenia względem regulaminu i zasad
bezpieczeństwa na torze będą karane wykluczeniem Uczestnika z
jazdy”.

„Osoby, które nie stosują się do powyższego Regulaminu, a w
szczególności, gdy zachowują się w sposób niebezpieczny, nie
zostaną dopuszczeni do dalszego oddawania strzałów”
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Niezwracanie uiszczonych
kwot w przypadku
niezrealizowania usługi/
częściowego zrealizowania
usługi

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

Łącznie: 37
W tym;
- parki rozrywki: 25
- paintball: 0
- kartingi: 2
- parki linowe: 10

17/27

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu
„Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi bezwzględne
usunięcie z Parku linowego”
„Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów
obowiązujących na Pływalni będą usuwane z terenu Pływalni oraz
niezależnie od sprawy, skierowane na drogę postępowania w sprawie
wykroczeń”,
„Za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie Parku organizator nie
ponosi odpowiedzialności”

„Park Rozrywki nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej
za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Rozrywki jak również w
jego otoczeniu, na parkingach w innych miejscach przylegających do
terenu Parku Rozrywki”
„Za pozostawione rzeczy zarządca obiektu nie ponosi
odpowiedzialności”.
„Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim
mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w
szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to
szkody wywołane siłami natury”.
„Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie obiektu”.
„ Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez
Uczestników na jego terenie. Uczestnik przed rozpoczęciem wyścigu
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Wyłączenie
odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie
Parku

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

Ograniczenia w zakresie
możliwości złożenia
reklamacji usługi

Łącznie: 3
W tym;
- parki rozrywki: 0
- paintball: 1
- kartingi: 1
- parki linowe: 1
Łącznie: 11
W tym;
- parki rozrywki: 5
- paintball: 2
- kartingi: 4
- parki linowe:0

3/27

7/27

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu
może pozostawić wartościowe rzeczy w bezpiecznej kopercie u
kasjera”,
„Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki na terenie
wypożyczalni zabawek wodnych, pracownicy obsługi nie ponoszą
odpowiedzialności”,
„W szczególności nie odpowiadamy za wniesione do Parku przedmioty.
Nie odpowiadamy za przedmioty przekazane pracownikom lub
pozostawione w Parku, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do
przechowywania rzeczy (depozyt) dostępnych w kasie Parku za
dodatkową opłatą”.
„Administracja Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub
skradzione na terenie Pływalni przedmioty, w tym przedmioty
wartościowe”
„Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku
zawodników, uczestników i osób przebywających na terenie obiektu z
wyłączeniem przypadków wyraźnego zastrzeżenia zgody na
publikację”.
„(…) 11) wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć z gry w paintball na
stronie internetowej Usługodawcy”
„Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne (…)”
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Zastrzeżenie możliwości
wykorzystania wizerunku
konsumenta

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

Łącznie: 59
W tym;
- parki rozrywki: 39
- paintball: 8
- kartingi: 8
- parki linowe: 4

19/27

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu
„Decyzje Organizatora oraz obsługi toru są bezsprzeczne i ostateczne
(…)”.
„Informujemy, że Park nie będzie rozpatrywał reklamacji i skarg
związanych z tłokiem, kolejkami i długim czasem oczekiwania na
dostęp do atrakcji”.
„(…) Nie możność skorzystania z urządzeń i atrakcji Parku ze względu
na nietypowe gabaryty (wzrost, waga, szerokie biodra etc) nie mogą
stanowić podstawy do reklamacji, odszkodowań ani jakichkolwiek
innych roszczeń (zwrot za bilet, rabaty etc.) w stosunku do Parku
Rozrywki (…)”
„Zawarcie Umowy z Usługobiorcą o świadczenie usług rekreacyjnych
następuje z chwilą złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli o
zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniu zgody na
związanie się jego postanowieniami oraz po zaakceptowaniu zakresu
usług rekreacyjnych i wynagrodzenia należnego Usługodawcy.”
„(…) zapoznałem/zapoznałam się z zasadami obowiązującymi na polu
paintballowym i zobowiązuje się ich przestrzegać”
„Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie wyżej
wymienione punkty.”
„Nabywca wraz z otrzymaniem Karnetu oświadcza, że zapoznał się z
treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminem toru, akceptuje jego
treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.”
„Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie muszą zapoznać
się z niniejszym Regulaminem na potwierdzenie czego złożą podpis
pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem.”
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Fikcja zapoznania się z
treścią regulaminu
skutkująca domniemaniem
akceptacji jego treści

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

Wyłączenie
odpowiedzialności za
niemożność korzystania z
usługi ze względu na
warunki pogodowe i awarie

Łącznie: 7
W tym;
- parki rozrywki: 3
- paintball: 0
- kartingi: 4
- parki linowe:0

Łącznie: 14
W tym;
- parki rozrywki: 8
- paintball: 3
- kartingi: 2
- parki linowe: 1

5/27

9/27

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu
„Skorzystanie z oferty toru kartingowego jest równoznaczne z
akceptacją powyższego Regulaminu.”
„Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.”
„(…) Uczestnik deponuje u kasjera dowód osobisty, prawo jazdy lub
inny dokument tożsamości, bądź też pozostawia inną wartościową
rzecz na zabezpieczenie roszczeń (…).”

„Prowadzący wypożyczalnię pozostawia sobie możliwość
przetrzymania kaucji lub dokumentu w celu wyjaśnienia do czasu
oddania łyżew przez wszystkich klientów”.
„(…) W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za
niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia
sprzętu.(…)”
„Zabrania się korzystania z atrakcji (…), osobom o złym ogólnym
stanie zdrowia.”
„W przypadku złych warunków atmosferycznych urządzenia
rekreacyjne mogą być nieczynne w sezonie.”

„W przypadku występowania silnego wiatru, słabej widoczności, burzy i
innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych, mając na względzie
bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo do czasowego
unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.”
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Zastrzeżenie do
dokonywania wiążącej
interpretacji umowy/
stosowanie
niedookreślonych pojęć

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

Jednostronne decydowanie
o właściwości miejscowej
rozstrzygania sporów

Jednostronne decydowanie
o odmowie wpuszczenia do

Łącznie: 24
W tym;
- parki rozrywki: 8
- paintball: 13
- kartingi: 3
- parki linowe:0
Łącznie: 4
W tym;
- parki rozrywki: 2
- paintball: 0
- kartingi: 1
- parki linowe:1

Łącznie: 7
W tym;

6/27

3/27

7/27

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu
„Park nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu
poszczególnych atrakcji spowodowane: przeglądami technicznymi
okresowymi i doraźnymi, awariami sprzętu, niezawinionymi przez
siebie przerwami w dostawie prądu, wody lub innych mediów.”
„*UWAGA! Z przyczyn od nas niezależnych (opady deszczu lub brak
prądu) niektóre atrakcje dla dzieci w Parku Zabaw mogą być okresowo
nieczynne. Za ewentualne niedogodności przepraszamy.”
„Jako Uczestnik oświadczam następujące: wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych.”

„Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem będzie
rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby organizatora.”

„Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane
polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne
będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni”.
„Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z interpretacji
niniejszego regulaminu oraz skargi i wnioski przyjmuje i rozstrzyga
administracja obiektu”.
„Obsługa Atrakcji (…) zastrzega sobie prawo odmowy osobie wjazdu
bez podania przyczyny.”
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Brak informacji
identyfikujących
przedsiębiorcę we wzorcach
i na stronach internetowych

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

Pobieranie opłaty za osoby
niekorzystające z usługi

Przykłady zakwestionowanego postanowienia tego typu

- parki rozrywki: 2
- paintball: 0
- kartingi: 2
- parki linowe:3
Łącznie: 3
W tym;
- parki rozrywki: 3
- paintball: 0
- kartingi: 0
- parki linowe: 0

1/27

„W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo odmówić
przejazdu.”
„Minimalna ilość dzieci biorąca udział w przyjęciu urodzinowym (łącznie
z jubilatem) organizowanym od piątku do niedzieli wynosi 10 osób i 6
osób w przyjęciu organizowanym od poniedziałku do czwartku. W
przypadku mniejszej ilości dzieci obowiązuje płatność za
dziesięcioro lub sześcioro dzieci.”

9

Parku lub skróceniu pobytu
konsumenta

Ilość przedsiębiorców,
u których
zakwestionowano
postanowienia tego
typu

Strona

Typ postanowienia

Ilość
zakwestionowanych
postanowień tego
typu

