
Regulamin korzystania z usług oferowanych przez ESC HOUSE: 
1. Podczas gry w ESC HOUSE Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się i przestrzegać zasad niniejszego 

regulaminu oraz zaleceń pracowników. 
2. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom 

korzystającym z lokalu. 
3. W pokojach mogą znajdować się elementy oznaczone przedstawioną naklejką: 

 
Elementy oznaczone w ten sposób są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego 
pracowników ESC HOUSE i nie należy ich dotykać podczas rozgrywki. 

 
 
 

4. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na teren ESC HOUSE o umówionej godzinie ich rezerwacji. Pracownicy 
ESC HOUSE mogą odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem 
godziny rezerwacji. Czas spóźnienia może być odliczony od czasu rozgrywki. 

5. Rezerwacje złożone za pośrednictwem serwisu lockme.pl, a także rezerwacje z wymaganą wcześniejszą 
przedpłatą można anulować nie później niż 24h przed planową grą, w przeciwnym wypadku Graczom nie 
przysługuje zwrot zapłaconych pieniędzy. 

6. W samodzielnej grze mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. Gracze poniżej 16 roku życia powinni 

przystąpić do zabawy z przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem. W szczególnych przypadkach 

(wcześniejsze zgłoszenie takiej sytuacji) ESC HOUSE może zapewnić odpłatnie opiekę animatora. 

7. Zakazana jest gra pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych i innych środków odurzających.  
Pracownicy ESC HOUSE mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników 
nie zastosował się do tej zasady. 

8. W całym budynku obowiązuje zakaz palenia. 
9. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia 

psychiatrycznego, a także cierpiących na wszelkie inne schorzenia, na  które przebieg zabawy mógłby mieć 
negatywny skutek, bądź stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Uczestnika. ESC HOUSE nie ponosi 
odpowiedzialności za pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w rozgrywce 
mimo wyżej opisanego zakazu. 

10. Kobiety w ciąży przed rozpoczęciem zabawy są zobowiązane poinformować o swoim stanie pracowników. 
11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren ESC HOUSE, a także wnoszenia jakichkolwiek 

niebezpiecznych przedmiotów (noży, broni palnej, scyzoryków itp.) do pomieszczeń ESC HOUSE. 
12. Do pokoi ESC HOUSE nie można wnosić żadnych przedmiotów wartościowych. Można je pozostawić  

w szafkach depozytowych, które znajdują się w recepcji ESC HOUSE i są do dyspozycji Klientów.  
Obowiązkiem Uczestnika jest odpowiednie zabezpieczenie wnoszonych rzeczy osobistych. ESC HOUSE nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu powstałe w wyniku naruszenia w/w postanowienia. 

13. Przebieg gry jest monitorowany. Uczestnicy wyrażają zgodę na podgląd elektroniczny ich gry w wybranym 

pokoju przez pracowników ESC HOUSE. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie 

w celach związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia przebywających na terenie obiektu. 

14. W trakcie przebiegu rozgrywki bezwzględnie zakazuje się korzystania z urządzeń rejestrujących dźwięk  

i obraz, w tym również z telefonów komórkowych. W przypadku niezastosowania się do tego punktu 

Regulaminu pracownicy mają prawo przerwać grę całej grupy i wyprosić Uczestników. 

15. Uczestnicy gry ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu ESC HOUSE, 

w szczególności wyposażeniu pokoi. W przypadku umyślnego uszkodzenia elementów wyposażenia, 

Uczestnicy gry zobowiązani są do rekompensaty pieniężnej.  Za szkody spowodowane przez osoby 

niepełnoletnie odpowiada ich opiekun prawny. 

16. ESC HOUSE nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy Uczestników, 
osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych wskutek 
niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

17. Pracownicy ESC HOUSE posiadają prawo przerwania rozgrywki w dowolnym momencie, jeśli zachowanie 
Uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).  

18. Nieprzestrzeganie regulaminu i/lub zaleceń pracowników ESC HOUSE może skutkować wcześniejszym 

zakończeniem gry i usunięciem Uczestników z terenu obiektu. W powyższej sytuacji Uczestnikom gry nie 

przysługuje zwrot pieniędzy. 

19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 


