
 
 

 

 

 

 

Jama Bazyliszka 

REGULAMIN 

1. Jama Bazyliszka to obiekt należące do Śląskiego Wesołego Miasteczka Sp. z o.o. 

oferujący usługi w postaci urządzeń rozrywkowych, gastronomii i sklepu dysponujący przestrzenią pod 

organizację imprez urodzinowych dla dzieci.  

2. W Jamie Bazyliszka obowiązują: 

- Regulamin Jamy Bazyliszka 

- Regulamin Śląskiego Wesołego Miasteczka  

- Regulamin urządzenia rozrywkowego Bazyliszek 

- Regulamin urządzenia rozrywkowego Gaj Urwisów  

- Regulamin Game Room 

- Ogólne warunki handlowe programu Gopass 

- Regulamin Biletu Sezonowego  

3. Wstęp do Jamy Bazyliszka odbywa się po opłaceniu biletu wstępu, jego zeskanowaniu i założeniu wydanej 

opaski na rękę, tak żeby nie udało się jej zdjąć bez rozerwania lub przecięcia.  

4. Posiadacze biletów sezonowych lub biletów zakupionych online w systemie Gopass mają obowiązek 

zeskanować bilet w kasie Jamy Bazyliszka.  

5. Opłacenie biletów wstępu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż klient zapoznał się z regulaminem i 

akceptuje jego postanowienia. 

6. Za niewykorzystanie, a opłacenie wstępu spółka nie zwraca pieniędzy. Bilet do Jamy Bazyliszka zakupiony 

w kasie(offline) może zostać wykorzystany wyłącznie w dniu zakupu. 

W przypadku zakupu biletu w systemie Gopass (online) jego realizacja jest możliwa wyłącznie  w dniu 

wybranym w systemie podczas zakupu. 

7. Godziny otwarcia Jamy Bazyliszka są wyszczególnione na stronie www.legendia.pl oraz na drzwiach Jamy 

Bazyliszka. Po upływie godzin otwarcia Jamy Bazyliszka klient zobowiązany jest do opuszczenia Jamy 

Bazyliszka oraz terenu Legendii. 
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8. Klient, który po upływie godzin otwarcia Jamy Bazyliszka pragnie pozostać w obiekcie, by skorzystać z 

oferty wystawy świetlnej Ogród Świateł musi uiścić w Jamie Bazyliszka opłatę za wystawę zgodnie z ceną 

podaną w cenniku Jamy Bazyliszka oraz założyć na nadgarstek opaskę.  

9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty oraz godzin otwarcia Jamy Bazyliszka. 

10. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać na terenie Jamy Bazyliszka i korzystać z jej atrakcji tylko 

pod opieką osób dorosłych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo, jak i za ewentualne szkody 

wyrządzone przez dzieci na mieniu spółki. 

11. W Jamie Bazyliszka obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów 

niezakupionych w punkcie gastronomicznym znajdującym się na terenie obiektu, za wyjątkiem tortu 

zakupionego na imprezę urodzinową dziecka zarezerwowaną zgodnie z ofertą urodzinową. 

12. Spółka, ani jej pracownicy i zleceniobiorcy, nie odpowiadają za rzeczy pozostawione lub zgubione na 

terenie obiektu. 

13. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, podczas których klient zostanie pokrzywdzonych, fakt ten 

należy bezzwłocznie zgłosić personelowi Jamy Bazyliszka.  

14. Klienci Jamy Bazyliszka mogą na czas pobytu w Jamie Bazyliszka skorzystać z bezpłatnego parkingu 

zlokalizowanego w okolicy Jamy Bazyliszka.  

15. Klienci Jamy Bazyliszka, którzy zdecydowali się pozostać na terenie parku i skorzystać z wystawy Ogród 

Świateł zobowiązani są do uiszczenia w Kasie Jamy Bazyliszka opłaty parkingowej w wysokości 20 zł, 

pobrania przepustki, którą należy umieścić za przednią szybą  samochodu oraz dalszego postępowania 

według instrukcji Jamy Bazyliszka. 

16. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu Jamy Bazyliszka mogą zostać uznane za bezzasadne. 

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2022 r.  

 

 


