REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOJU ZAGADEK SHARE_LOCK
przedstawiony przez:
Przemysława Koncewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:
Kreoland

Przemysław

Koncewicz

38-610

Polańczyk,

Rajskie

3.

NIP 688-128-05-91, oraz Creativity Jakub Kulig, 39-200 Dębica, Ul. Gajowa 7,
NIP 782-233-35-83
zwanym dalej "Share_Lock",
dla odbiorcy usługi,
zwanym dalej "Użytkownikiem" bądź "Graczem".
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych
przez Share_lock, w tym zasady rezerwacji terminu usługi za pośrednictwem
strony

www.sharelock.pl

[dalej

jako

"Witryna"].

rezerwacji

przez

Użytkowników za pośrednictwem Witryny, oraz zasady korzystania z usług
świadczonych przez firmę
1.2. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym
Regulaminem przed rezerwacją usługi.
1.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny oraz rezerwacji
godziny usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami
obowiązującego prawa.
2. REZERWACJA
2.1. Zamówienie składane jest na stronie www.sharelock.pl, za pośrednictwem
zakładki "REZERWACJA", która stanowi podstronę Witryny. Aby prawidłowo
zarezerwować usługę, należy wykonać następujące czynności::
A.

wybór

miasta

którego

dotyczyć

ma

rezerwacja

B.

wybór

pokoju

którego

dotyczyć

ma

rezerwacja

C.

wybór

dnia

i

godziny

rezerwacji

D. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email,
numer telefonu komórkowego),E. wybór sposobu płatności,F. złożenie
oświadczenia

o

akceptacji

warunków

niniejszego

Regulaminu,

G. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku "Kontynuuj".
2.3. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego
przyjęcia za pośrednictwem wiadomości email, która zostanie wysłana na
adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie wysłane w
czasie 15 minut od dokonania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie
zawierać: miasto, w którym dokonano rezerwacji, pokój który wybrano, datę i
godzinę rezerwacji.
3. PŁATNOŚĆ
3.1. Dopuszcza się następujące metody płatności za Rezerwację:
a) płatność przelewem bankowym, przy czym za dokonanie płatności uważa
się obciążenie rachunku bankowego Share_lock i rzesłanie potwierdzenia na
email,
b) płatność bezpośrednio na miejscu w dniu odebrania Rezerwacji,
c) płatność voucherem.
3.2. Ceny wskazane na stronach witryny sharelock.pl są kwotami brutto.
4. VOUCHERY
4.1. Vouchery na Rezerwację usługi dostępnę są tylko i wyłącznie w punktach
stacjonarnych, w godzinach otwarcia.
4.2. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od daty jego
zakupu, na dowolny pokój w "Share_Lock".
4.3. Nie ma możliwości wydłużenia ważności Vouchera.
5. ZASADY GRY

5.1. Uczestnik/Gracz przystępuję do gry na własną odpowiedzialność. 5.2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste powstałe w
wyniku nieprawidłowego wykorzystania rekwizytów oraz wszystkich
elementów gry, niezgodnego z ich przeznaczeniem
5.3. Minimalny wiek umożliwiający udział w grze to 6 lat. Gracze w wieku 6 –
12 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą
pełnoletnią.
5.4. Zakazuję się z korzystania z usług Share_Lock pod wpływem alkoholu i
innych środków odurzających.
5.5. 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.
5.6. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe
osoby uczestniczące w grze.
5.7. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, lub
będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.
5.8.

Uczestnicy

ponoszą

odpowiedzialność

finansową

za

szkody

w

wyposażeniu pokoi wynikające z nieprawidłowego użytkowania przez nich
przedmiotów znajdujących się w pokojach, związanych z daną grą.
5.9. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
6. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
6.1 Mając na względzie zapewnienie Uczestnikom bezpieczeństwa podczas gry
oraz w celu przeciwdziałania szkodom w pokojach i rekwizytach, gra jest
rejestrowana za pomocą kamer oraz zapisywana i przetrzymywana na dysku
przez okres 30 dni. Po upływie wskazanego okresu nagranie ulega nadpisaniu.
6.2 Po ukończeniu gry, osoba z personelu może zaproponować wykonanie
pamiątkowego zdjęcia. Zgoda na wykonanie zdjęcia równoważna jest ze zgodą

na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych, a Uczestnik
widniejący na nim nie będzie rościł sobie z tego tytułu żadnych praw.
7. REZERWACJA PRZEZ LOCKME.PL
7.1. Dokonanie rezerwacji poprzez serwis LockMe (www.lockme.pl) reguluje
regulamin tegoż serwisu.
7.2. Zwrot kosztów odwołanej gry zarezerwowanej poprzez LockMe możliwy
jest jedynie przy odwołaniu rezerwacji nie później niż 48 godzin przed
terminem gry.
8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu
rezerwacji jest Przemysław Koncewicz prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą: Kreoland Przemysław Koncewicz, 38-610 Polańczyk, Rajskie 3,
NIP: 688-128-05-91, e-mail: sharelockkrakow@gmail.com
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia
umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
3. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach
archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
4. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 10 lat po
wykonaniu umowy.
5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, Uczestnikowi przysługują
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.
6. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

