
Regulamin Escape DaVinci 
  

I. Postanowienia ogólne 

1.  
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem 

witryn www.escapedavinci.pl  oraz zasady korzystania z usługi. 

2. Każdy Użytkownik usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed 
rezerwacją za pośrednictwem witryny. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do przekazania 
treści regulaminu innym członkom grupy zapisanym na daną godzinę. 

3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z 
regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. 

4. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie 
Mateusz Kaszyca WydostanSie, ul. Plac Wolności 2 , 35-073 Rzeszów, NIP:815-179-65-96, e-
mail: kontakt@escapedavinci.pl 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej 
realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą 
przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa 
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. 

6. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy. 
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące 

uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji. 
9. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.escapedavinci.pl , www.lockme.pl, 

telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry. 

10. Dokonując rezerwacji na stronie www.escapedavinci.pl oraz www.lockme.pl Wyrażasz zgodę 
na 
przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie 
internetowej firmy Mateusz Kaszyca WydostanSie – www.escapedavinci.pl oraz  zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

II. Rezerwacja 

2.  
1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryn www.escapedavinci.pl 
2. Rezerwacja jest możliwa w zakładce „REZERWACJA”, która należy do witryny 
3. Rezerwacja wybranego terminu następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach witryny 

następujących czynności: 

a.  
a.  

a. wyboru scenariusza którego ma dotyczyć rezerwacja 
b. wyboru dnia i godziny rezerwacji 
c. podanie danych osobowych Użytkownika usługi (imię, nazwisko, adres email, numer 

telefonu komórkowego) 
d. zaakceptowanie regulaminu gry oraz rezerwacji 

2.  
1. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie 

wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. 
Potwierdzenie zostanie wysłane w przeciągu 10 minut od złożenia rezerwacji. W przypadku 
nieotrzymania potwierdzenia, uprasza się Użytkownika o kontakt telefoniczny z firmą Escape 
DaVinci. 

2. Potwierdzenie rezerwacji zawierać będzie: 

a.  
a.  

a. nazwę scenariusza 
b. datę rezerwacji 
c. godzinę rezerwacji 
d. cenę usługi 

http://www.escapedavinci.pl/


III. Płatność 

3.  
1. Płatność za rezerwację za pośrednictwem gotówki lub vouchera możliwa jest po przybyciu na 

miejsce w dniu rezerwacji. 
2. Ceny wskazane na stronie www.escapedavinci.pl są kwotami brutto, zawierającymi podatek 

VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkowników dodatkową opłatą w 

wysokości 25 zł od każdej dodatkowej osoby po przekroczeniu limitu uczestników 
zdefiniowanych w opisie konkretnego scenariusza. 

IV. Vouchery 

1.  
1. Vouchery dostępne będą na miejscu w godzinach otwarcia, po uprzednim kontakcie 

telefonicznym bądź e-mailowym, we wcześniej ustalonym przez obie strony miejscu oraz za 
pośrednictwem poczty. 

2. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 60dni. 
3. Nie ma możliwości wydłużenia ważności vouchera. 

V. Ogólne zasady gry 

5.  
1. Każdy Użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Escape DaVinci nie 

odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu. 
2. Minimalny wiek, który umożliwia udział w rozgrywce to 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć 

udział w rozgrywce po zgłoszeniu się ze swoim prawnym opiekunem. 
3. Korzystanie z usług Escape DaVinci pod wpływem alkoholu bądź innych używek jest zakazane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gry jeśli Użytkownicy są pod wpływem 
któregoś z w/w środków. 

4. Użytkownicy proszeni są o pojawienie się na miejscu 10 minut przed rozpoczęciem rozgrywki. 
5. Czas gry to 75 minut. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia czasu. 
6. Użytkownicy odpowiadają za wyposażenie pokoi oraz terenu gry Escape DaVinci. W przypadku 

uszkodzenia mienia firmy “Mateusz Kaszyca WydostanSie” Użytkownicy zostaną obciążeni 
kosztami naprawy. 

7. Na teren gry nie można wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków, 
broni palnej). 

8. Zabronione jest nagrywanie oraz robienie zdjęć podczas gry. 
9. Na terenie rozgrywki obowiązuje całkowity zakaz używania prywatnych latarek, telefonów 

komórkowych, aparatów, kamer oraz innych źródeł światła. 

VI. Środki ostrożności Na terenie rozgrywki należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: 

5.  
1. Użytkownik może poruszać się wyłącznie po wyznaczonym terenie. 
2. Użytkownik nie może niszczyć elementów scenografii. 
3. Użytkownik w razie nieprzewidzianych sytuacji zobowiązany jest powiadomić organizatora 

 rozgrywki. Organizator nie jest odpowiedzialny za incydenty wynikające z nieprzestrzegania 
środków ostrożności. 

  

 


