REGULAMIN ALE ZEBRA
Szanowni Państwo, informujemy, iż niniejszy regulamin (dalej zwany: Regulaminem)
opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu
korzystania z usług oferowanych przez Kardacz Group z siedzibą w Olsztynie przy ul.
Artyleryjskiej 3O, 10-127 Olsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem REGON
280361011, NIP 739-361-91-76, adres strony: www.alezebra.pl, adres email
biuro@kardacz.pl, numer telefonu +48 512 711 722. Mając na uwadze podstawowe zasady
polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych Klientów
z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i
zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji. Ponadto informujemy, iż zakup lub
wykorzystanie rezerwacji na atrakcje w naszym centrum rozrywki traktujemy jako
potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jednoczesne zobowiązanie do
jego przestrzegania.
Warunkiem skorzystania z atrakcji w Ale Zebra jest uprzednie okazanie obsłudze Ale Zebra
opłaconej rezerwacji lub uiszczenie opłaty na miejscu na wybrane atrakcje. Opłata
upoważnia jedynie do skorzystania z atrakcji w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie.
W momencie odbioru rezerwacji należy natychmiast sprawdzić prawidłowość danych (w
szczególności: wybrane atrakcje, datę i godzinę) i ich zgodność z Państwa zamówieniem.
Klient bez ważnej rezerwacji lub opłaty nie zostanie dopuszczony do skorzystania z atrakcji,
a w momencie kontroli i nie posiadania przy sobie dokumentu poświadczającego opłatę
może zostać poproszony o opuszczenie obiektu.
Ale Zebra oferuje w sprzedaży różne rodzaje voucherów podlegających wymianie na
wejściówkę na wybrane atrakcje lub do baru. Zasady korzystania i nabywania voucherów
określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Po wymianie vouchera na wejściówkę do centrum
rozrywki Ale Zebra nie ma możliwości zwrotu lub zamiany biletu.
Wejściówki do Ale Zebra mogą być rezerwowane on-line zgodnie z Regulaminem rezerwacji
atrakcji drogą internetową (dalej zwanym: Regulaminem rezerwowania atrakcji)
opublikowanym na stronie internetowej www.alezebra.pl, za pośrednictwem ww. witryn
internetowych.
Wejściówki można również nabyć on-line zgodnie z Regulaminem rezerwowania atrakcji do
centrum rozrywki Ale Zebra za pośrednictwem witryny internetowej www.alezebra.pl.
opublikowanym na tej samej stronie internetowej. Wejściówki kupione on-line nie podlegają
wymianie na wejściówki w innej cenie.
Zwrotu wejściówki/pakietu na wybrane atrakcje można dokonać najpóźniej 24h przed
rozpoczęciem zabawy, przy równoczesnym okazaniu paragonu fiskalnego lub będącego
potwierdzeniem jego uprzedniego zakupu lub za okazaniem potwierdzenia zakupu on-line i
samodzielnego wydruku oraz po złożeniu pisemnej dyspozycji zwrotu. Uiszczona kwota za
bilet jest zwracana Klientowi w pełnej wysokości.
Obsługa centrum rozrywki Ale Zebra zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości
klientów korzystających ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu biletu zniżkowego,
legitymacja studencka, legitymacja uczniowska).

Kardacz Group może podejmować decyzje o wprowadzeniu specjalnej oferty cenowej
obowiązującej na wybrane atrakcje lub w wybranych okresach czasowych, a w
szczególności w poszczególnych dniach tygodnia. Specjalna oferta cenowa nie może być
łączona z jakimikolwiek promocjami, zniżkami lub nagrodami w jakichkolwiek promocjach
lub konkursach organizowanych przez Kardacz Group lub jakiekolwiek inne podmioty.
Pomimo, że Ale Zebra stara się przestrzegać swojego reklamowanego repertuaru atrakcji,
zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu dostępności atrakcji lub
zastąpienia go inną atrakcją.
Kardacz Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy w informacjach o atrakcjach
opublikowanych w prasie drukowanej lub upublicznionych w zewnętrznych serwisach
internetowych.
W przypadku anulowania, przesunięcia lub zastąpienia atrakcji, manager Ale Zebra
podejmie decyzję o zwrocie uiszczonej opłaty lub wydaniu wejściówek zastępczych na tę
samą atrakcję w innym terminie zgodnie z życzeniem Klienta.
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz w trosce o jakość świadczonych przez nas
usług i zapewnienie szczególnego komfortu osób niepełnosprawnych prosimy wszystkich
naszych Klientów o przebywanie w wyznaczonych do tego miejscach, jak również nie
blokowanie dróg ewakuacyjnych.
Należy zawsze trzymać swoje przedmioty przy sobie. Kardacz Group nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek
przedmiotów osobistych wniesionych do centrum rozrywki Ale Zebra.
Prosimy o niezakłócanie spokoju innym Gościom korzystającym z atrakcji.
Na terenie naszego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
● palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych,
● wnoszenia żywności i napojów (w tym napojów alkoholowych) zakupionych poza
punktami gastronomicznymi należącymi do Ale Zebra,
● wnoszenia do obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
● spożywania żywności i napojów (w tym napojów alkoholowych) poza miejscami do
tego wyznaczonymi,
● wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Klientów,
● przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym
wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
● wstępu do pomieszczeń oznaczonych jako służbowe,
● zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających
zagrożenie dla pozostałych Klientów,
● wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych,
a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach.
Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób w sposób rażący naruszających swym
zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące

w naszym centrum rozrywki, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego
obiektu przez innych Klientów.
Apelujemy do wszystkich Klientów, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa
podczas przebywania na terenie centrum rozrywki Ale Zebra, a w szczególności korzystali z
wszelkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się w obiekcie w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie zaleca się uprzednią
konsultację z obsługą centrum. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie obsłudze
wszelkich sytuacji mogących powodować naruszenie porządku bądź zagrażających
bezpieczeństwu.
W przypadku naruszenia przez Klienta lub grupę Klientów któregokolwiek z postanowień
niniejszego regulaminu, prócz innych praw Kardacz Group zastrzega sobie prawo podjęcia
wszelkich działań mających na celu uzyskanie zwrotu wszelkich poniesionych kosztów i
dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej.
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektu centrum rozrywki Ale
Zebra należy bezzwłocznie zawiadomić obsługę centrum, co pozwoli na natychmiastowe
udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym
Gościom.
Kardacz Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje wyświetlane lub
emitowane w obiekcie przez jakiekolwiek osoby trzecie.
Właściciel i obsługa Ale Zebra, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów,
informuje jednocześnie, iż gotowi jesteśmy służyć dodatkową informacją i pomocą w
rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź
zagadnień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, a także wyrazy zadowolenia można składać na adres email
biuro@kardacz.pl
Kardacz Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym
zmieniony Regulamin zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.alezebra.pl oraz
w centrum rozrywki Ale Zebra.

