
Regulamin Escape Room “X-Men Mroczna Phoenix” 

§1 Definicje 
1. Organizator – AIM MEDIA Sp.zo.o. 
2. Gra - usługa polegająca na udostępnieniu na okres około 20 minut przez Organizatora 

Klientowi i Uczestnikom Pokoju, w którym rozwiązują oni zagadki logiczno-
zręcznościowo-pamięciowe. Gra kończy się: po upływie 20 minut, po upływie czasu, o 
który Organizator lub jego pracownicy ją przedłużyli, po jej przerwaniu w przypadkach 
określonych w Regulaminie albo po jej ukończeniu przez Klienta i Uczestników w czasie 
krótszym niż 20 minut; 

3. Uczestnik - Klient oraz inne osoby objęte Rezerwacją; 
4. Miejsce – Galeria Malta w Poznaniu; 
5. Klient - osoba dokonująca rezerwacji, a tym samym zawierająca z Organizatorem 

umowę o świadczenie usług rozrywkowych polegających na udostępnieniu Pokoju na 
czas trwania Gry; 

6. Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta zawierające szczegółowe warunki Gry takie jak: 
data i godzina rezerwacji Pokoju, dane osobowe identyfikujące osobę Klienta, ilość 
Uczestników Gry; 

7. Umowa o świadczenie usług – Rezerwacja, która została potwierdzona przez 
Organizatora. Potwierdzenie Rezerwacji następuje w Punkcie Rezerwacji w galerii malta 
w dniu dokonania Rezerwacji. Szczegółowe warunki Umowy o świadczenie usług 
określa Regulamin oraz Rezerwacja; 

8. Pokój - pokój typu escape room; 
9. Regulamin - niniejszy regulamin. 

§2 Ogólne postanowienia 
1. Przedstawione poniżej warunki Rezerwacji lub korzystania z Pokoju, wraz z polityką 

prywatności i wszelkimi innymi pisemnymi informacjami, na które zwrócono Państwa 
uwagę w trakcie procesu Rezerwacji, stanowią postanowienia Umowy o świadczenie 
usług ze spółką AIM Media Sp.zo.o. Przeczytaj je uważnie, ponieważ regulują one 
relacje między Organizatorem i Klientem i określają nasze wzajemne prawa i obowiązki. 

2. Regulamin opisuje zasady gry, rezerwacji, bezpieczeństwa usług, które organizuje: AIM 
Media Sp. Z o.o. (dalej zwany: „Organizatorem”), a także prawa i obowiązki 
Organizatora oraz Klienta. 

3. Klient dokonujący Rezerwacji ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, 
zaakceptować go i poinformować o jego treści pozostałych Uczestników (graczy). 
Dokonanie Rezerwacji oznacza akceptację Regulaminu. 

4. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rezerwacji. 
5. Podczas gry w Lokalu Organizatora Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać 

Regulaminu oraz zaleceń pracowników Organizatora, pod rygorem natychmiastowego 
zakończenia świadczenia usług przez Organizatora oraz przerwanie Gry. 

6. Gra odbywa się w mistrzowskich pokojach zagadek w Galerii Malta. Czas na wyjście z 
pokoju został określony na maksimum 20 minut. Jeden z Uczestników gry, przebywając 
w pokoju posiada krótkofalówkę, która służy do kontaktu z przedsatwicielem 



organizatora. Przedsatwiciel może podpowiedziećź jak poradzić sobie z rozwiązaniem 
zagadki. 

7. Każdy z uczestników, przystępując do Gry – akceptuje tym samym Regulamin. Każdy z 
uczestników ma obowiązek przestrzegać poleceń obsługi pracowników Organizatora. 

8. Każda osoba, która przebywa w Galerii Malta, a nie bierze udziału w Grze zobowiązuje 
się przestrzegać zapisów Regulaminu i poleceń pracowników Organizatora. 

9. Dokonując Rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności 
Organizatora i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w niej 
wyrażonych, a służących realizacji umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem i 
Klientem. 

10. Osoba dokonująca Rezerwacji w imieniu swoim i Uczestników, jest zobowiązana przed 
dokonaniem Rezerwacji zapoznać Uczestników z treścią Regulaminu oraz oświadcza, 
że wszyscy Uczestnicy przeczytali Regulamin i wyrażają zgodę na związanie się jego 
postanowieniami. 

11. Dokonując rezerwacji Klient potwierdza prawdziwość twierdzenia wskazanego w 
punkcie powyżej oraz bierze odpowiedzialność za działania i zaniechania Uczestników i 
osób, które wprowadził do pokoju. 

§3 Rezerwacja  
1. Klient może zarezerwować pokój wyłącznie osobiście w punkcie rejestracyjnym w Galerii 

Malta w dniach od 8 do 15 czerwca w godzinach 11:00-19:00. Liczba uczestników, 
którzy jednorazowo mogą wejść do jednego pokoju wynosi od 1 do 5 osób (wliczając w 
to rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich) 

2. Warunkiem dokonania Rezerwacji jest okazanie paragonu na kwotę minimum 10 zł 
brutto (kwota na jednym paragonie), za zakupy dokonane w Galerii Malta w dniach od 8 
do 15 czerwca 2019 r.  

3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie przez Klienta następujących informacji:  
a) Imię i nazwisko Klienta 
b) liczba uczestników; 
c) data i godzina rezerwacji;  
d) numer telefonu kontaktowego do Klienta; 

4. Warunkiem dokonania rezerwacji jest pełnoletność osoby rezerwującej lub posiadanie 
ograniczonej zdolności do czynności prawnych. 

5. Klient dokonujący Rezerwacji odpowiada solidarnie za szkody na mieniu lub osobie 
spowodowane przez Uczestników, odbywających razem z nim Grę w ramach dokonanej 
Rezerwacji. 

6. Dokonując Rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami świadczenia 
usług, w tym prawami i obowiązkami Organizatora i Klienta, a także podał w trakcie 
Rezerwacji prawdziwe dane. 

7. Osoba, która wypełniła formularz Rezerwacji, dokonała rezerwacji, jest Klientem oraz 
osobą kontaktową do celów Rezerwacji. 

8. W przypadku dodania dodatkowych Uczestników po dokonaniu Rezerwacji, na Kliencie 
spoczywa odpowiedzialność, że wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na warunki 
świadczenia usług wynikające z Regulaminu i zapoznali się z istotnymi warunkami 
Rezerwacji oraz z Polityką Bezpieczeństwa Organizatora. 



9. W przypadku niestawienia się lub spóźnienia zarejestrowanych uczestników do 15 minut 
przed zarezerwowanym czasem ich rejestracja przepada. 

§4 Bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność za szkody 
1. Zakazuje się udziału w Grze osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków 

odurzających. Pracownicy Organizatora mogą odmówić wzięcia udziału w zabawie, 
jeżeli którykolwiek z Uczestników złamie tą zasadę.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub straty w mieniu 
osób, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

3. Udział w zabawie nie wymaga używania siły fizycznej. Zabrania się zachowań 
związanych z użyciem siły takich jak: kopanie, szarpanie, uderzanie lub inne agresywne 
zachowania prowadzące do zniszczenia rekwizytów, scenografii i innych elementów 
Pokoi. Pracownik Organizatora, który zauważy, że którykolwiek z Uczestników 
zachowuje się ww. sposób jest uprawniony do przerwania Gry.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do otwarcia drzwi i przerwania Gry w razie 
niebezpieczeństwa zagrażającego Klientowi i Uczestnikom. 

5. Klient i Uczestnicy ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność finansową za wszelkie 
szkody powstałe z ich winy na mieniu Organizatora. 

6. Przebieg gry jest monitorowany przez przedstawiciela Organizatora, na monitorze 
umieszczonym na zewnątrz pokoju zagadek, przeznaczonym tylko do wglądu dla 
przedstawiciela Organizatora. Klient oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na monitorowanie 
w celu ochrony mienia Organizatora i bezpieczeństwa Uczestników Gry, a także 
dochodzenia odpowiedzialności cywilnej i karnej wobec Uczestników, którzy 
dopuszczają się zachowań niezgodnych z prawem lub z Regulaminem. 

7. Zakazane jest wnoszenie i używanie przez Klienta i Uczestników jakichkolwiek 
materiałów niebezpiecznych i budowlanych, w szczególności: broni, noży, amunicji, 
maczet, tasaków, śrubokrętów, kluczy hydraulicznych, materiałów łatwopalnych, innych 
materiałów niebezpiecznych etc. 

8. Gra jest niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, schizofrenię, 
osoby z chorobami krążenia lub z wadami serca, a także leczących się psychiatrycznie. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika 
wynikające z uczestnictwa w grze osób, których dotyczą ww. przypadłości. 

9. Każdy Uczestnik bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność. 
10. Klient oraz Uczestnicy solidarnie odpowiadają za dokonane przez siebie zniszczenia w 

wyposażeniu Pokoju.  
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w mieniu i uszczerbek na zdrowiu 

osób, które nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to m.in. 
Działań Klienta lub Uczestników, polegających na: wkładaniu palców rąk do gniazdek 
elektrycznych i wchodzenia na meble, a także innych niebezpiecznych zachowań 
podczas, których Uczestnik naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia lub życia. 

12. Uczestnik naruszający zasady bezpieczeństwa może zostać usunięty z pokoju.  
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty na osobie i mieniu, które powstały z 

winy Uczestnika, osób trzecich bądź wskutek działania siły wyższej. W szczególności 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie wypłaca żadnego odszkodowania za 



jakiekolwiek obrażenia, choroby, śmierć, utratę (w tym utratę przyjemności), szkody, 
wydatki, koszty lub inne kwoty lub jakiekolwiek inne roszczenia, które wynikają z: 

a) działania lub zaniechania Klienta dokonującego rezerwacji lub innego 
Uczestnika;  

b) działania lub zaniechania osoby trzeciej niezwiązanej ze świadczeniem usług 
przez Organizatora, które nie były do przewidzenia lub były niemożliwe do 
przewidzenia; 

c) nietypowych i nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza zakresem 
usług świadczonych przez Organizatora, których nie można było przewidzieć i 
których konsekwencji nie można było uniknąć, nawet gdyby doszło do należytej 
staranności  

d) wydarzenia, którego Organizator działający z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć ani uprzedzić, a które nie wynika z winy Organizatora lub jego 
pracowników. 

14. W razie wątpliwości Organizator oświadcza, że żadne z postanowień Regulaminu nie 
ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora za śmierć lub obrażenia ciała 
wynikające z jego zaniedbania, oszustwa lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, 
której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dozwolone w prawie polskim. 

§5 Zagadnienia końcowe 
1. Regulamin oraz warunki Rezerwacji podlegają prawu polskiemu. 
2. Strony postanawiają, że wszelkie spory powstałe między nimi w związku z realizacją 

Umowy o świadczenie usług lub z tytułu wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu, będą 
rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby AIM Media Sp. Z o.o. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o 
prawach konsumenta, a także RODO. 

4. Organizator zastrzega sobie dokonywanie, według własnego uznania, zmian w 
Regulaminie. Klientów i Uczestników wiąże treść Regulaminu oraz cennika aktualna na 
dzień dokonania Rezerwacji.


