
DIABELSKI MŁYN

Regulamin korzystania z atrakcji
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Niniejszy Regulamin korzystania z Diabelskiego Młynu (zwany dalej „Regulaminem”) 
określa podstawowe zasady korzystania ze znajdującej się na terenie sali zabaw „Inca 
Play” atrakcji w postaci konstrukcji przestrzennej o nazwie „Diabelski Młyn”. 

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie „Diabelskiego Młynu” oraz wprowadza-
jącym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Warszawie, tel. kon-
taktowy: 22-311-75-11 e-mail: info@incaplay.pl .

Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 r.ż. Korzystanie przez dzieci do 4 r.ż., a 
także przez inne osoby małoletnie, może odbywać się wyłącznie pod bezpośrednim 
nadzorem dorosłego opiekuna. 

Atrakcja diabelski młyn i statek pracki są dodatkowo płatne, w ramach biletu wstępu 
do Sali zabaw otrzymali Państwo 2 kupony- które można wykorzystać na te atrakcje (1 
kupon to 1 przejazd- 1 osoby – nie ma znaczenia czy to dorosły czy dziecko). Kolejne 
przejazdy należy zakupić zgodnie z pakietami: 2 przejazdy- 6zł, 4 przejazdy – 8zł, 6 
przejazdów- 10zł , 10 przejazdów- 15zł,  aby skorzystać z tej oferty należy zakupić ją w 
recepcji, która wyda odpowiednią ilość kuponów, kupon należy przekazać pracowni-
kowi obsługującemu atrakcję. Kupon jest jednorazowy, Magic City nie zwraca kosz-
tów za zagubione kupony oraz niewykorzystane.

Zakupione lub otrzymane w ramach biletu wstępu kupony można wykorzystać w do-
wolnej konfiguracji.: pierwszy przejazd 1 atrakcja- 1os, drugi przejazd druga atrakcja- 
1os lub 2 przejazdy 1 atrakcja- 1os, lub 2 osoby 1 atrakcja. Zgodnie z pkt 3 niniejszego re-
gulaminu dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia muszą korzystać z atrakcji z rodzi-
cem, stąd wydawane są 2 kupony przy bilecie wstępu, aby rodzic i dziecko mogli 
razem skorzystać z atrakcji. Rodzice korzystający z atrakcji również są zobligowania do 
posiadania/zakupu kuponu na karuzele.

Jeden przejazd oznacza, ze jedna osoba korzysta z jednej atrakcji. Jeżeli 2 osoby chcą 
skorzystać z 1 atrakcji są to już 2 przejazdy. 

Nielimitowane przejazdy na atrakcje diabelski młyn i statek można dokupić w 
ramach przyjęcia urodzinowego dla wszystkich gości, którzy zostaną specjalnie ozna-
czeni, aby móc skorzystać z usługi. 

Zabrania się wchodzenia na atrakcję podczas nieobecności pracownika „Inca Play”.
 

Z atrakcji nie mogą korzystać kobiety w ciąży, osoby z chorobami kręgosłupa, serca, z 
wadami układu ruchowego, z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi proble-
mami zdrowotnymi uniemożliwiającymi lub istotnie utrudniającymi prawidłowe za-
jęcie miejsca w gondoli, a także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających.

W jednym wagoniku mogą przebywać max 4 osoby, z zastrzeżeniem pkt 11. poniżej. 

Dopuszczalne obciążenie jednej gondoli wynosi 300 kg. 

Drzwiczki wejściowe muszą być zawsze zamknięte, a pasy zapięte.

Zabrania się wchodzenia na atrakcję z przedmiotami, które mogą stwarzać zagroże-
nie, np. apaszki, szaliki, zabawki, ostro zakończone lub twarde przedmioty, itp. 

Zabrania się wchodzenia z jedzeniem i piciem. 

Podczas jazdy zakazuje się: wstawania, rozpinania pasów, bujania się, chwytania za 
ręce między sąsiadującymi gondolami, rzucania obuwiem zmiennym i skarpetkami 
oraz wszelkich innych zachowań, które wpływają na naruszenie bezpieczeństwa ko-
rzystania z atrakcji. 

W przypadku powstania kolejki, po zakończonej jeździe należy opuścić atrakcję i 
udostępnić jazdę innym. 

Osoby korzystające z „Diabelskiego Młynu” są zobowiązane podporządkować się in-
strukcjom oraz poleceniom pracowników „Inca Play”. W przypadku nie właściwego 
zachowania osoby korzystającej z atrakcji pracownik "Inca Play" ma prawo przerwać 
przejazd oraz wyprosić taką osobę, bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów.

Na terenie atrakcji mogą przebywać jedynie pasażerowie gondoli. Pozostałe osoby 
muszą znajdować się po zewnętrznej stronie bramek. 

Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin sali zabaw dostępny na stro-
nie www.incaplay.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw „Inca Play”.

W sprawach porządkowych nie ujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga pod-
miot odpowiedzialny za prowadzenie sali zabaw „Inca Play”, określony w pkt 2. powy-
żej.

Dopuszczalna waga na jednym wagoniku wynosi

w celu skorzystania z atrakcji - prosimy udać się na recepcję

2 przejazdy / 6zł, 4 / 8zł, 6 / 10zł , 10 / 15zł.
Płatność dotyczy zarówno dziecka jak i osoby dorosłej.

Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci

max. 300 kg

atrakcja dodatkowo płatna

w razie nieobecnosci pracownika

powyzej 4 roku zycia

kg


