ATSAKOMYBĖS SUTIKIMAS

ELGESIO TAISYKLĖS

Pildo atsakingas už nepilnametį asmuo
PILDYTI SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS

1.

Žaidimo Tikslas – per 60min pasprukti iš
užrakinto kambario. Prieš žaidimą privalomas
instruktažo išklausymas..

2.

Draudžiama į pabėgimo kambarį atsinešti degius,
sprogstančius ar toksiškų medžiagų turinčius
skysčius, negalima neštis aštrių daiktų, įskaitant:
žiebtuvėlius, peilius.

3.

Pabėgimo kambario darbuotojas pasilieka teisę
neleisti eiti žaisti į kambarį neblaivius ar nuo
narkotinių medžiagų aspvaigusių asmenų, taip
pat pasilieka teisę nutraukti žaidimą, jei kyla
pavojus žaidėjui ar tretiesiems apmenimis, jei
saugos taisyklės yra pažeidžiamos ar gadinamas
kambario inventorius.

Tėvų / globėjų kontaktinė informacija:
Vardas, pavardė:
Telefono nr.:

Vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) kontaktinė informacija:
Vardas, pavardė:
Gimimo data:

Vardas, pavardė:
Gimimo data:

Sutikimas galioja (ilgesniam galiojimui tinkamą pažymėkite x):
X

4.

šios dienos nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) apsilankymui Pabėgimo kambaryje „Rūsys“

Tėvai (globėjai) pasirašydami vidaus tvarkos taisykles ir
atsakomybės sutikimą, patvirtina:

1. Su
pabėgimo
kambario
taisyklėmis
susipažinau
ir
supažindinau
savo
nepilnametį vaiką (-us) / globotinį (-ę, -ius),
kuriuos leidžiu žaisti vienus arba su tėvais /
globėjais bei įsipareigoju tinkamai laikytis
taisyklių bei užtikrinu, kad jų laikysis mano
nepilnametis vaikas (-ai) / globotinis (-ė, -iai),
taip pat prisiimu visą su šių taisyklių
laikymusi ir galimos žalos atsiradimu
susijusią riziką
2. Patvirtinu, -iai) neserga jokiomis ligomis,
nėra tokios būklės, kuriai esant negalėtų
žaisti, neturi uždarų patalpų ar tamsos
baimės. Prisiimu visą su tuo susijusią
atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų
bei atsiradimų
3. Man ir mano nepilnamečiui vaikui (-ams) /
globoti- niui (-ei, -iams) yra žinoma, jog
taisyklės skelbiamos internetinėje svetainėje
www.pabegimorusys.lt, tai pat taisyklės buvo

pateiktos kartu su sutikimu, kaip šio sutikimo dalis.
Sutinku, jog mano nepilnamečiui vaikui (-ams) /
globotiniui (-ei, -iams) nesilaikant
taisyklių visa
atsakomybė tenka tėvams/ globėjams bei suprantu,
kad pabėgimo kambarys Ruys nėra atsakingas už
žalos atsiradimą ir atlyginimą, kuris kilo dėl taisyklių
nesilaikymo ar netinkamo laikymosi, vaiko (-ų) /
globotinio (-ės, -ių) neatsargaus ar pavojingo elgesio
4. Nieko neverčiamas (-a) ir prisiimdamas (-a) visą atsakomybę dėl savo nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ės, ių) patirtos žalos ar tretiesiems asmenims mano
nepilnamečio vaiko (-ų) / globotinio (-ės, -ių) padarytos
žalos, patvir tinu, kad leidžiu savo nepilnametį vaiką (-us)
/ globotinį (-ę,-ius) žaisti pabėgimo kambaryje be
suaugusiojo priežiūros. Jei lankausi kartu su savo
nepilnamečiu vaiku (-ais) / globotiniu (-e, -iais), prisiimu
visą atsakomybę ir įsipareigoju savo atsakomybe ir
rizika stebėti ir rūpintis savo nepilnamečiu vaiku (-ais) /
globotiniu (-e, -iais).

Žaisdami Pabėgimo kambaryje Jūs patys
atsakote už savo saugumą ir prisiimate riziką už
savo veiksmus. Darbuotojai nėra atsakingi už
Jūsų saugumą.

5.

Visi daiktai, kuriuos reikia atrakinti kambaryjeatsirakina lengvai, nereikia naudoti jėgos.
Atsiminkite, tai protinės, ne fizinės jėgos
kambariai, tad už visus sugadintus daiktus Jūs
atsakote finansiškai!

6.

Išėjus iš kambario mes Jus nufotografuosime ir
įkelsime į mūsų internetinį puslapį ir Fb.

7.

Visi pilnamečiai lankytojai turi pasirašyti

8.

9.

atsakomybės sutikimą, nepilnamečiai – pristatyti
tėvų ar globėjų pasirašytą sutikimą.
Vaikai iki 10 metų amžiaus be lydinčio
pilnamečio
asmens
į
žaidimų
kambarį
neįleidžiami.
Blogai pasijutus ar kylant pavojui sveikatai, norint
nutraukti žaidimą reikia susisiekti su žaidimo
kambario darbuotoja per raciją. Pavojaus atveju
žaidimą galima baigti paspaudus Avarinį mygtuką
(arba atsirakinus duris prie durų kabančiais
atsarginiais išėjimo durų raktais). Ant evakuacinių
išėjimų durų yra žalios spalvos nurodomieji ženklai
„IŠĖJIMAS“. Koridoriuose yra šviečiantys, judėjimo
kryptį nurodantys ženklai. Visuose pabėgimo
kambarių patalpose gerai matomoje vietoje kabo
žmonių evakuacijos planai ir gesintuvai.

10. Jei turite tamsos ar uždarų patalpų baimes, sveikatos
problemų ar sutrikimų, negalite žaisti pabėgimo
kambariuose.
11. Atsižvelgiant į elgesio taisyklių pažeidimus ir kitas
aplinkybes (pavojaus sau ar tretiesiems asmenims sukėlimą), pabėgimo kambario darbuota
turi teisę paprašyti palikti žaidimų kambarį be
teisės į ją sugrįžti. Neišnaudotas laikas
nekompensuojamas
ir
sumokėti
pinigai
negrąžinami.

Su pabėgimo kambario „Rūsys“ taisyklėmis susipažinau ir sutinku.
Patvirtinu, jog šiuo sutikimu įsipareigoju laikytis šio sutikimo sąlygų ir visų taisyklių.
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

(Pavardė, vardas, parašas )

(Apsilankymo data)

