1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za
pośrednictwem Witryny.
1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.
1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji
w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
2. REZERWACJA
2.1.

Dokonanie

rezerwacji

następuje

poprzez

witryny

w

adresie

sharelock.com.pl
3. PŁATNOŚĆ
3.1. Płatność za Rezerwację za pośrednictwem Witryny możliwa jest po
przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji
3.2. Płatność za rezerwacje można dokonać tylko gotówką w biurze przed
grą oraz przelewem po wcześniejszym skontaktowaniu się z nami.
4. VOUCHERY
4.1. Vouchery będą tylko i wyłącznie dostępne do na bycia w punktach
stacjonarnych w godzinach otwarcia oraz w wyjątkowych okolicznościach
drogą mailową
4.2. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy po zakupie
voucher
4.3. Nie ma możliwości wydłużenia ważności Vouchera.

4.4. Vouchery są wystawiane na wybraną przez kupującego grę i liczbę
osób. Gracz, który posiada voucher może rozszerzyć możliwość graczy
bądź zmienić grę po dokaniu dopłaty przed grą.
5. OGÓLNE ZASADY GRY
5.1. Każdy przystępuję do gry na własną odpowiedzialność.
5.2. Minimalny wiek umożliwiający udział w grze to 6 lat.
5.3. Zakazuję się z korzystania z usług Share_Lock pod wpływem alkoholu i
innych środków odurzających.
5.4. By skorzystać z usługi, należy pojawić się na 5 minut przed
zarezerwowanym czasem. Osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie
nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywce.
5.5. Czas jest określony z góry. Za dodatkową opłatą 10 zł istnieje
możliwość przedłużenia gry o 10 minut.
5.6. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach
pozostałe osoby uczestniczące w grze.
5.7. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w
trakcie leczenia psychicznego.
5.8. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Share_Lock
5.9. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
5.10. W grze każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność.
6. DANE OSOBOWE
6.1. Podane przez Gracza dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez
„Share_Lock” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez
Gracza w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez
wysłanie informacji na adres email sharelockrzeszow@gmail.com.
6.3. Osoba, która rezerwuje 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 gracza z obsługą.

