
 
 

REGULAMIN AKCJA EWAKUACJA 
 
Administratorem serwisu www.akcjaewakuacja.pl jest Navy Cat ul. Opaczewska 31/26 02-372 Warszawa 
NIP 5262617514.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: akcjaewakuacja@gmail.com

 
 

Poniższe warunki zostają zawarte między www.akcjaewakuacja.pl – strona internetowa firmy: Navy Cat ul. Opaczewska
31/26 02-372 Warszawa NIP 5262617514 a odbiorcą usługi.
 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Osoba Rezerwująca zobowiązana jest do zapoznania się przed dokonaniem rezerwacji pokoju zagadek z treścią
Regulaminu oraz do przekazania zawartych w nim informacji pozostałym osobom, z którymi będzie brała udział w grze
(pozostałym uczestnikom gry). 
1.2. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptacje regulaminu. 
1.3. Każdy z uczestników, który towarzyszy osobie, która dokonała rezerwacji, przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się
z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do gry stanowi potwierdzenie akceptacji regulaminu. 
1.4. Każdy z uczestników ma obowiązek przestrzegać poleceń obsługi lokalu. 
1.5. Każda osoba, która przebywa w lokalu, a nie korzysta z rozrywki ma obowiązek przestrzegać regulamin i poleceń
pracowników. 
1.6. Każdy z uczestników podczas gry zobowiązany jest do zachowania się w sposób zgodny z Regulaminem oraz
przepisami obowiązującego prawa.

 
2.REZERWACJA 

2.1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryny www.akcjaewakuacja.pl; www.lockme.pl; telefonicznie pod
numerem 427158019. 
2.2. Rezerwacja wybranego terminu następuje po wykonaniu następujących czynności w kolejnych podstronach witryny:
wybór pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja wybór dnia rezerwacji wybór godziny rezerwacji podanie danych
osobowych użytkownika usługi (Imię, Nazwisko, Email, Numer telefonu komórkowego) zaakceptowanie regulaminu gry
oraz rezerwacji. 
2.3. Po złożeniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na
adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie przesłane w ciągu 10 minut od złożenia rezerwacji. W
przypadku nieotrzymania potwierdzenia uprasza się użytkownika o kontakt telefoniczny z firmą Akcja Ewakuacja. 
2.4. Uczestnik po złożeniu rezerwacji otrzyma drogą mailową – na adres podany podczas rezerwacji - wiadomość ze
szczegółami rezerwacji.
2.4. Użytkownik realizując rezerwację z płatnością na miejscu, otrzyma wiadomość e-mail na adres podany z formularza
rezerwacyjnego celem potwierdzenia prawidłowych danych przy rezerwacji po przez witrynę www.akcjaewakuacja.pl
2.5. Użytkownik podczas rezerwacji wybierając opcję płatności na miejscu akceptuje obowiązek zapłaty za usługę.
2.6. Rezerwację można odwołać mailowo, telefonicznie bądź osobiście. Graczom przysługuje zwrot opłat za grę wyłącznie
wtedy jeśli rezerwacja zostanie odwołana najpóźniej 24 h przed grą. W innym przypadku są oni zobowiązania do
uiszczenia pełnej opłaty za grę. 
2.7.  Opłatę za wstęp wnosi się z góry. Opłaty można dokonać gotówką w Lokalu lub poprzez przelew bankowy. 
2.8. Rezerwację może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby
niepełnoletnie mogą korzystać z usług akcjaewakuacja.pl wyłącznie wtedy, gdy posiadają zgodę swoich opiekunów
prawnych.

 
3.PŁATNOŚĆ 

3.1. Płatność za grę jest możliwa za pośrednictwem gotówki, przelewem lub vouchera. W przypadku płatności gotówką
prosimy o przygotowanie jej przed przybyciem na miejsce gry. 
3.2. Zakup vouchera odbywa się poprzez stronę akcjaewakuacja.pl. Termin ważności vouchera to 6 miesięcy. 
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestników dodatkową opłatą w wysokości 20 zł od każdej
dodatkowej osoby po przekroczeniu limitu uczestników zdefiniowanych w opisie konkretnego scenariusza/gry. 
3.4. Uczestnik, który anuluje rezerwację, otrzyma zwrot pieniędzy tylko w sytuacji, kiedy wysłał on wiadomość mailową
na adres akcjaewakuacja@gmail.com lub poinformował o tym telefonicznie pod numerem 427158019 do 24 godzin przed
terminem rezerwacji. Dla przykładu jeżeli klient ma rezerwację na napad na bank 14.02.2017 na godzinę 19:30 i
poinformuje o rezygnacji w dniu 13.02.2017 o godzinie 15:00 – to otrzyma zwrot pieniędzy. Jeżeli jednak poinformuje o
swojej rezygnacji w dniu 13.02.2017 o godzinie 21:00 – to nie otrzyma on zwrotu środków. 

 



 
4.OGÓLNE ZASADY GRY 

4.1. Gra Napad na bank i Pasażer odbywa się na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. 23/ lok. U4 w Warszawie. 
4.2. W grze Napad Na Bank samodzielnie mogą uczestniczyć Gracze w wieku powyżej 16 lat. Gracze w wieku poniżej 16
lat zobowiązani są do przystąpienia do gry Napad Na Bank z co najmniej jedną osobą pełnoletnią, lub dostarczają
oświadczenie ze zgodą na udział w grze, informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz Akceptację Treści
regulaminu Akcja Ewakuacja przez RODZICA lub opiekuna prawnego Do gry Pasażer mogą jedynie przystąpić gracze,
którzy w dniu zabawy maja skończone 18 lat. Gracze poniżej 18 lat nie mogą uczestniczyć w grze. 
4.3. W grze Napad Na Bank może uczestniczyć od 2 do 5 osób. W grze Pasażer może uczestniczyć od 1 do 4 osób. 
4.4. W grze nie mogą brać osoby agresywne, nadmiernie pobudzone. Korzystanie z usługi AKCJA EWAKUACJA pod
wpływem alkoholu, bądź innych używek jest zakazane. Pracownicy AKCJA EWAKUACJA mają prawo nie zgodzić się na
przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady. W takiej sytuacji pobierana jest pełna
opłata za usługę. 
4.5. Należy przyjść do Akcja Ewakuacja 10 minut przed rozpoczęciem gry w celu wyjaśnienia zasad i przygotowania się do
gry. Dla osób, które przyjdą po wskazanym czasie, czas gry może zostać skrócony. 
4.6. Każdy użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. AKCJA EWAKUACJA nie odpowiada za
postępowania niezgodne z regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. 
4.7. Uczestnicy gry odpowiadają cywilnie za wyposażenie pokoi w akcji ewakuacji. 
4.8. Czas gry to 60 min dla gry Napad Na Bank i 70 min dla gry Pasażer. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu. 
4.9. Gra polega na rozwiązywaniu zagadek logiczno-zręcznościowych. Po rozwiązaniu wszystkich gracze kończą zabawę.
4.10. Akcja Ewakuacja nie ponosi odpowiedzialności za straty na mieniu i uszczerbek na zdrowiu osób, które nie
przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to m.in. wkładania palców rąk do gniazdek elektrycznych,
wchodzenia na meble i zachowań podczas których uczestnik naraża się na uszczerbek na zdrowiu. 
4.11. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa uczestnik może zostać usunięty z Akcja Ewakuacja. W takim
przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za grę. 
4.12. KOBIETY W CIĄŻY ,OSOBY CIERPIĄCE NA CHOROBY SERCA, MAJĄCE ROZRUSZNIK SERCA, KLAUSTROFOBIĘ,
EPILEPSJĘ, BĘDĄCE W TRAKCIE LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO PRZYSTĘPUJĄ DO GRY NA WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ. AKCJA EWAKUACJA INFORMUJE, IŻ UDZIAŁ W GRZE NIE JEST WSKAZANY DLA WW. OSÓB I
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POGORSZENIE SIĘ STANU ZDROWIA UCZESTNIKA WYNIKAJĄCE Z
UCZESTNICTWA W GRZE WW. OSÓB 
4.13. Uczestnicy nie otrzymają zwrotu gotówki w sytuacji wcześniejszego przerwania gry na życzenie, któregoś z graczy
lub całej godziny. 
4.14. Do pomieszczeń gry za zgodą moderatora gry można wnosić torebki, plecaki, urządzenia elektroniczno-
komunikacyjnych (telefony tablety) pod warunkiem ich nieużywania. Całkowity zakaz wnoszenia do pomieszczeń gry
dotyczy wszystkich niebezpiecznych przedmiotów np. noży, scyzoryków, broni palnej. Pracownik, który zauważy, że
którykolwiek z uczestników używa ww. urządzenie może przerwać grę grupie. W przypadku przerwania gry z ww.
powodu nie przysługuje zwrot pieniędzy. 
4.15. Gra jest monitorowana i może być utrwalana. Nagrania z monitoringu mogą być wykorzystane w celu ochrony
mienia i bezpieczeństwa uczestników gry. Właścicielem i administratorem obrazu jest: Navy Cat ul. Opaczewska 31/26
02-372 Warszawa NIP 5262617514 
4.16. W pokojach znajdują się elementy zaznaczone symbolem „nie dotykać”, przeznaczone tylko do użytku
wewnętrznego - nie należy ich dotykać podczas gry. Żaden z numerów alarmowych (112; 997; 998; 999) nie jest
wymagany do połączenia telefonicznego podczas zabawy w pokojach Napad Na Bank i Pasażer w Akcja Ewakuacja. Na
terenie zabrania się bezpośredniego patrzenia w wiązkę lasera, dotykania, przestawiania urządzeń emitujących wiązki
lasera. Pracownik, który zauważy, że którykolwiek z uczestników nie przestrzega ww. zasady może przerwać grę. W
przypadku przerwania gry z ww. powodu nie przysługuje zwrot pieniędzy. 
4.17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Akcja
Ewakuacja. 
4.18.  Zakazane jest dodanie opinii i ocenianie na Lockme.pl, Facebook, Google, Tripadvisor o Pokoju Napad Na Bank,
Pasażer przez Właściciela prowadzącego taką samą lub podobną działalność rozrywkową.
Zakazane jest dodanie opinii i ocenianie na Lockme.pl, Facebook, Google, Tripadvisor o Pokoju Napad Na Bank, Pasażer
przez pracowników Właściciela prowadzącego taką samą lub podobną działalność rozrywkową, ich zleceniobiorców,
wykonawców umów o dzieło lub przez jakiekolwiek inne podmioty z nim związane lub świadczące na jego rzecz usługi
oraz przez osoby bliskie z kręgu rodziny lub znajomych, przyjaciół.
Zakazane jest dodanie opinii i ocenianie na Lockme.pl, Facebook, Google, Tripadvisor o Pokoju Napad Na Bank, Pasażer 
 przez Uczestnika którego nie dotyczy mowa w punkcie 4.18, ale brał udział w grze z Uczestnikami którzy są
Właścicielami prowadzącymi taką samą lub podobną  działalność  rozrywkową, pracownikami Właściciela prowadzącego
taką samą lub podobną działalność rozrywkową, ich zleceniobiorcami, wykonawcami umów o dzieło lub przez
jakiekolwiek inne podmioty z nim związane lub świadczące na jego rzecz usługi oraz przez osoby bliskie z kręgu rodziny
lub znajomych, przyjaciół.
 
W razie stwierdzenia przez  Właściciela   że opinia dodana w Serwisach  Lockme.pl, Facebook, Google, Tripadvisor,
pochodzi od klienta lub klientów, o którym mowa w 4.18 powyżej i zmierza do nieuczciwego wzmocnienia lub osłabienia
pozycji, wizerunku lub oceny  Właściciela i jego Pokoi, Właściciel może zwrócić się do Administratora Lockme.pl,
Facebook, Google, Tripadvisor celem usunięcia takich opinii ze wskazaniem, iż uczestnik/ uczestnicy pomimo akceptacji
regulaminu, łamią jego postanowienia i poinformować o nieuczciwych praktykach przez niego/nich stosowanych.



5.DANE OSOBOWE 
5.1. Podane przez Uczestnika dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez akcjaewakuacja.pl zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. 5.2. Osoba, rezerwująca Pokój wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji. Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji
usługi oraz kontaktu uczestnika z obsługą. 5.3. Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez
Uczestnika w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email lub pisemnie na
adres siedziby akcjaewakuacja.pl. 5.4. Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.
 
5.5. Administratorem danych jest: Navy Cat ul. Opaczewska 31/26 02-372 Warszawa NIP 5262617514.
5.6. Dane osobowe podane przy rezerwacji oraz płatności będą wykorzystywane dla celów związanych z rezerwacją i
prawidłowym wykonaniem usługi. Uczestnik wyraża zgodę do przetwarzania i wykorzystywania jego danych osobowych
w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim. 
5.7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przez akcjaewakuacja.pl poprzez skierowanie osobiście
takiego żądania lub jego wysłanie na adres e-mail: akcjaewakuacja@gmail.com 

 
6.PRAWA KONSUMENTA

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Uczestnik będący konsumentem może odstąpić
od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając jednoznaczne w tym przedmiocie
oświadczenie akcjaewakuacja.pl w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. 
6.2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane
pocztą lub pocztą elektroniczną). 
6.3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. 
6.4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy akcjaewakuacja.pl jest zobowiązany zwrócić Uczestnikowi wszelkie
otrzymane płatności jeżeli takowe miały miejsce. 
6.5. akcjaewakuacja.pl dokona zwrotu płatności otrzymanych od Uczestnika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania wysłanego przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
6.6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 38 pkt.12 ustawy), w przypadku dokonania rezerwacji Pokoju na
wskazaną przez Uczestnika datę i godzinę, Uczestnik traci prawo odstąpienia od umowy. 
6.7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
związanych z zawartą Umową o Prowadzenie Konta lub Umową Zakupu Vouchera. Między innymi, Konsument ma
możliwość: 
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej umowy, 
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, 
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której
statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
6.8. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. 
6.9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej
umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
6.10. Odpowiedzialność akcjaewakuacja.pl względem Uczestników nie będących konsumentami ograniczona jest do winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 
 

7.REKLAMACJA
7.1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług, Uczestnik może składać w formie elektronicznej na adres
akcjaewakuacja@gmail.com 
7.2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres poczty elektronicznej, 
c) przedmiot reklamacji, 
d) okoliczności uzasadniające reklamację. 
7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez akcjaewakuacja.pl nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
7.4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty
elektronicznej. 

 
 



8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie lub dostępny jest w miejscu realizacji gier przy ulicy Bitwy
Warszawskiej 1920r. 23/ lok. U4 w Warszawie.
8.2. Administrator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do ważnych powodów
uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
zmiany organizacyjne po stronie Administratora, rozszerzenie usług świadczonych przez Administratora, brak dalszej
możliwości świadczenia usług przez Administratora na obecnych warunkach, konieczność dostosowania Regulaminu do
nieuczciwych praktyk Użytkowników zmierzających do obejścia zakazów przewidzianych w Regulaminie. Administrator
poinformuje Użytkowników o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie adresy poczty
elektronicznej). 
8.3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga
porozumienia stron, może być dokonana po zawarciu Umowy i przed jej całkowitym wykonaniem wyłącznie po wyrażeniu
przez Uczestnika wyraźnej zgody. 
8.4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Uczestnika ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć
Umowę poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia woli. 
8.5. Rezerwacje i zakupy złożone przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według
dotychczasowych postanowień Regulaminu. 
8.6. Strony poddają wszelkie spory wynikające z zawartej przez strony Umowy lub stosowanego Regulaminu pod
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na miejsce położenia Pokoju, co nie uchybia prawom Konsumenta do
wytoczenia powództwa zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


