
Regulamin

-Uczestnicy gry zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go w 
trakcie przebywania w pokojach firmy 

- Rezerwacji można dokonać za pomocą formularza na stronie www.ERkluczbork.pl lub 
www.lockme.pl, telefonicznie lub kontaktując się poprzez fanpage na facebooku.

- Akceptowanymi formami płatności są: przelew, płatność gotówką lub kartą na miejscu.

- 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.

 - Rezerwację można odwołać mailowo lub telefonicznie.

- Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapoznać z regulaminem pozostałych 
uczestników gry.

- Dokonanie rezerwacji online jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

- Godzina rezerwacji jest godziną rozpoczęcia gry. Uczestnicy rozgrywki proszeni są o 
przybycie 10 minut przed zarezerwowanym czasem w celu zapoznania się z zasadami gry.

- Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie firmy.

- Zadaniem graczy jest wydostanie się z pokoju w czasie krótszym niż 60 minut. 

- W rozgrywce może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 5 graczy.

- W trakcie gry uczestnicy mają kontakt z osobą prowadzącą.

- Uczestnicy zgadzają się na audiowizualny podgląd rozgrywki prowadzony przez osobę 
prowadzącą. Podgląd nie będzie nagrywany oraz nie zostanie w żaden sposób upubliczniony.

- Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz szkody na mieniu i osobach 
spowodowane poprzez nieprzestrzeganie regulaminu gry.

- Firma ma prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut. W 
przypadku krótszego spóźnienia czas gry zostanie odpowiednio skrócony.

- Pokoje są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 roku życia, ze względu na znajdujące się w 
nich małe przedmioty.

- Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą dopuszczone do 
rozgrywki.

- Na własną odpowiedzialność do gry mogą przystąpić osoby w ciąży, cierpiące na choroby 
sercowe, klaustrofobię, epilepsję czy choroby psychiczne.



- Pokoje objęte są absolutnym zakazem robienia zdjęć i realizowania filmów video. Każda 
próba złamania tego zakazu będzie traktowana jako naruszenie dóbr intelektualnych firmy i 
będzie skutkowała wyproszeniem z pokoju oraz krokami prawnymi.

- W trakcie rozgrywki obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (poza sytuacjami
ustalonymi z osobą prowadzącą).

- W przypadku zauważenia, że uczestnicy gry używają telefonów komórkowych lub aparatów
fotograficznych, osoba prowadząca ma prawo zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z 
pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

- Gracze zobowiązują się do dbania o przedmioty i meble tworzące wystrój pokojów.

- W pokojach znajdują się elementy oznaczone żółto-czarną taśmą bezpieczeństwa. Są to 
elementy wyłączone z rozgrywki.

- Gracze zobowiązują się do nieużywania siły fizycznej, a w przypadku umyślnego i trwałego 
zniszczenia- pokrycia wartości szkody.

- Zakazuje się wchodzenia na meble oraz elementy wyposażenia pokoju.

- We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia.

- W przypadku zagrożenia osoby przebywające w pokoju powinny niezwłocznie 
skontaktować się z osobą prowadzącą oraz udać się do najbliższego wyjścia.

- Gracz, który na terenie firmy świadomie zdecyduje się na sfotografowanie swojej osoby 
wyraża zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionego materiału 
zdjęciowego przez firmę w mediach społecznościowych.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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