
Regulamin zabawy Escape room – ucieczka z biblioteki 
 

ZASADY OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wzięcia udziału w zabawie Escape room – 

czyli ucieczka z biblioteki (zwanej później Escape room). 

2. Grupy dokonujące rezerwacji w Filii nr 16 MBP w Radomiu telefonicznie lub osobiście na 

miejscu za pośrednictwem pracownika biblioteki zobowiązane są do zapoznania się  

z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów. 

3. Rozgrywka Escape room odbędzie się 1.10.2022 roku (sobota). W tym czasie odbędą się 

wejścia o poszczególnych godzinach: 9:30, 11:30, 13:30. 

4. Do zabawy mogą zapisywać się tylko grupy. Zgłoszenia od osób indywidualnych nie będą 

przyjmowane. 

5. W Escape room mogą wziąć udział 3 grupy. Każda z nich może się składać max. z 5 osób. 

Minimalny wiek uczestników w rozgrywce wynosi 7 lat. W każdej grupie musi być 

przynajmniej jedna osoba dorosła, która odpowiada za grupę. 

6. Za osoby do 18. roku życia zgody podpisują opiekunowie prawni. Osoby pełnoletnie same 

wypełniają zgody.  

7. Grupy, które biorą udział w zabawie mają obowiązek dostarczenia: podpisanych zgód oraz 

przepisów RODO najpóźniej w dniu rozpoczęcia zabawy. Przy braku lub niewłaściwie 

podpisanych dokumentach grupa nie zostanie dopuszczona do rozgrywki. 

8. Przejście Escape room trwa maksymalnie 45 minut. Nie doliczany jest tu czas zapoznania 

się z zasadami. Należy jednak zarezerwować sobie łącznie do 90 minut na grę, 

wprowadzenie, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia. 

9. W celach organizacyjnych, prosimy o punktualne przybycie na zabawę. 

10. Pracownik biblioteki może odmówić przyjęcia uczestników gry, jeśli ich spóźnienie jest 

większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji. 

11. Do zabawy Escape room nie mogą przystąpić osoby pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających i innych substancji zmieniających świadomość. 

12. Podczas zabawy zabronione jest  korzystanie z telefonów komórkowych, aparatów 

fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych. Jeżeli prowadzący zauważą, że 

uczestnicy zabawy używają wyżej wymienionego sprzętu mogą przerwać grę grupy. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

1. Pracownik biblioteki posiada prawo przerwania rozgrywki Escape room, jeśli zachowanie 

uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (wg oceny pracownika). 

2. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego uczestnikom, pracownik biblioteki ma 

możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie zabawy Escape room. 



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy 

uczestników. 

4. Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Escape room 

odpowiedzialność materialną ponoszą uczestnicy. 

5. Osoby cierpiące na astmę, epilepsję lub inne schorzenia proszone są o poinformowanie 

pracownika przed rozpoczęciem zabawy. 

6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Escape room na własną odpowiedzialność. 

 

REZERWACJE 
 

1. W celu uczestnictwa w zabawie Escape room należy dokonać rezerwacji na wybraną przez 

siebie godzinę, o ile nie została ona zarezerwowana przez inną grupę.  

2. Zapisu grup można dokonywać od 20.09.2022 do 28.09.2022 roku w godzinach pracy 

placówki. 

3. Rezerwacji dokonać można: telefonicznie (tel. 48 360-51-95) lub na miejscu w siedzibie 

filii (ul. Barycka 2). 

4. Osoba pełnoletnia dokonująca rezerwacji uczestnictwa grupy musi podać swoje: imię, 

nazwisko, numer telefonu oraz informacje o liczbie osób (żadne dane nie zostaną 

udostępnione osobom postronnym). 

5. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji najpóźniej do 26.09.2022 roku. W takim 

przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (tel. 48 360-51-95) w celu 

udostępnienia terminu innym grupom. 

 

 

 
 


