REGULAMIN PORZĄDKOWY SALONU RENDEER HOUSE
1. Salon udostępnia odpłatnie klientom wyznaczoną część lokalu z przypisanym do niego
stanowiskiem do wirtualnej rzeczywistości pozwalającym na ewentualne korzystanie z programów
kreujących wirtualną rzeczywistość
2. Zasady korzystania z salonu i oferowanych w nim usług określa niniejszy regulamin.
3. Salon czynny jest czynny według harmonogramu. Możliwe są inne godziny otwarcia – po
wcześniejszym uzgodnieniu.
5. Przed pierwszym, przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do
zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz Ostrzeżenia dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa
użytkownika w salonie Rendeer House. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej salonu:
rendeerhouse.pl
6. Zakup usługi w Salonie Rendeer House i przystąpienie do korzystania ze sprzętu do wirtualnej
rzeczywistości jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z
treścią regulaminu oraz zna treść Ostrzeżenia dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika w
salonie Rendeer House akceptuje ich postanowienia. Oświadcza również, że nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług (chyba, że złoży stosowne
oświadczenie dostępne u obsługi salonu oraz na stronie internetowej).
7. Młodzież i osoby dorosłe mające ukończone 13 lat korzystają z usług salonu na własną
odpowiedzialność.
8. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą korzystać z usług salonu wyłączne za pisemną
zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności. Druk zgody dostępny jest na stronie internetowej
lub o obsługi salonu.
9. Podzespoły wchodzące w skład stanowisk symulacyjnych są w wersji developerskiej, co może
skutkować niespodziewanymi błędami w symulacji. Klient ma prawo do wydłużenia opłaconego
czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.
10. Osoby chętne do korzystania z salonu powinny zarezerwować stanowisko poprzez rezerwacje
online. Rezerwacji należy dokonać ze stosownym wyprzedzeniem. Dodatkowe rezerwacji można
dokonywać mailowo: rezerwacje@rendeerhouse.pl oraz telefonicznie 575-676-475 oraz przez
facebook https://www.facebook.com/rendeer.house/
11. Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko będzie oczekiwać 15 minut, po
upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
12. Jeżeli klient chce testować własne tytuły gier, trzeba powiadomić o tym pracownika salonu przy
dokonywaniu rezerwacji.
13. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane nie właściwym użytkowaniem odpowiada osoba
korzystająca z tego sprzętu.
14. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy natychmiast przerwać
użytkowanie stanowiska i powiadomić o tym pracownika salonu.

15. Salon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem
stanowisk symulacyjnych.
16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu Rendeer House zobowiązane są do
przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do sugestii pracownika salonu.
17. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Salonu Rendeer House osób w stanie
znacznego spożycia alkoholu, spożywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.
18. Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby z niego korzystające.
19. Nieprzestrzeganie regulaminu Salonu powoduje anulowanie opłaconej usługi, bez możliwości
ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz zakaz wstępu na teren salonu.
20. Podczas korzystania ze strefy grania, zachowujemy ogólne zasady kultury osobistej tj. nie
krzyczymy, nie przeklinamy i nie przeszkadzamy. Obowiązuje zakaz biegania, zachowania się w
sposób nieodpowiedzialny oraz niebezpieczny.

