КВИТКИ
ОСОБИ ЗРОСТОМ
ВИЩЕ 90 СМ

250 ГРН

PERSONS ABOVE 90 CM HIGHT

250 UAH

ОСОБИ ЗРОСТОМ
НИЖЧЕ 90 СМ

БЕЗКОШТОВНО
FREE TICKET

PERSONS UNDER 90 CM HIGHT

Купуючи квиток, ви підтверджуєте, що ознайомилися та згодні
з правилами поведінки в дитячому парку розваг «Уруру»

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ПАРКУ
01 Щоб розпочати захоплюючі розваги, не забудьте придбати квиток — штрих код.
02 Квиток на розваги дійсний 1 раз на вхід, а розважатися з ним можна впродовж
цілого дня аж до 20:00.

03 Проходити етапи можуть дітлахи віком від 3-ох до 13-ти років.
04 Для найменших відвідувачів парку віком до 3-ох років входити на етапи не
можна, але в «УРУРУ» є безліч інших розваг для малечі.

05

Розваги мають бути безпечними, тому проходити трасу потрібно спокійно, не
стрибати, не перелазити через огорожу та не заважати іншим дітлахам.
Пильнуйте, будь ласка, аби діти не влазили за захисні сітки, троси, та не
вилазили з дерев’яних будиночків.

06

Перед входом на етапи не забудьте вийняти з кишень дітлахів зайві речі та
зняти біжутерію.

07
08

Бігати по етапах не можна, проходити їх потрібно спокійно та розсудливо.

09
10

Підкріпіться та зателефонуйте бабусі ще перед розвагами — їсти, пити та
користуватися мобільними телефонами на етапах не можна.
Розваги мають бути комфортними для усіх відвідувачів парку, тому у нас не
можна штовхатися, проповзати по інших учасниках гри та стрибати на них
з різної висоти, особливо на етапі № 4, «Спуск».
Проходити трасу потрібно в одному напрямку — від першого до останнього
етапу.

КОЛИ ЩОСЬ
НЕЗРОЗУМІЛО –
МИ ДОПОМОЖЕМО

067 512 55 55
нам дуже
цікаво почути
вашу думку

11
12
13

Підійматися спусками гірки не можна.

14
15
16

Одночасно розважатися на батуті може не більше двох осіб.

17
18
19

Максимальна вага, на яку розрахований гамак — 100 кг.

20

Дорогі батьки, не залишайте, будь ласка, дітей без нагляду. З нас — чудові
розваги, з вас — відповідальність за власних дітлахів.

21

Дорослі розваги, як-от внесення та споживання алкоголю
чи тютюну на території парку розваг «Уруру» заборонені.

22

Будьте пильні та обережні, дотримуйтесь правил безпеки
та дослухайтеся до працівників парку. У разі недотримання правил,
адміністрація не несе відповідальності за наслідки.

На майданчиках сходу треба бути обережними та триматися за поручні.
Бігати під будиночками та етапами небезпечно, для цього у нас є достатньо
іншого простору.
Входити на територію розваг з домашніми улюбленцями не можна.
На етапі № 4, «Спуск», одночасно може перебувати не більше трьох осіб.
Будь ласка, відпочивайте на гамаку лише поодинці.
Будь ласка, гойдайтеся на гойдалках лише поодинці. Максимальна вага,
на яку розрахована гойдалка — 100 кг.

ГОДИНИ РОБОТИ:

10:00–20:00
БЕЗ ВИХІДНИХ

