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הפעילות במתקנים מתאימה לילדים עד גיל 9
יש להישמע להוראות המפעילים.
הפעילות מותרת לילדים בריאים בלבד.
הפעילות באחריות ובהשגחת מלווה בוגר מגיל  16ומעלה.
אין להיכנס עם נעליים לשטח המתחם.
אין להכניס לשטח המתחם חפצים חדים.
אין להכניס לשטח המתחם אוכל ושתייה.
אין לחתל בשטח המשחקייה.
אין להכניס לשטח המתחם עגלות.
אין להשתולל בשטח המתחם ואין לטפס על הרשתות.
אין לזרוק כדורים אחד על השני בבריכת הכדורים או מחוצה לה.
ילד המפריע לפעילות יוצא מהמתחם ללא החזר כספי.
ילדים עד גיל  6חייבים בליווי מבוגר עפ”י חוק.
תפוסה מקסימאלית

הוראות שימוש בכניסה למזרן המתנפח
•
•
•
•
•
•

העלייה למתקנים המתנפחים נעשית ללא נעליים וחפצים חדים
על הילדים להיות בריאים וללא מגבלות בריאותיות
אין לעשות סלטות וקפיצות מסוכנות על המתקנים המתנפחים
אין לטפס על הקירות או דפנות המתקנים המתנפחים
אין לקפוץ באזור הכניסה ו/או היציאה מהמתקנים המתנפחים
על המשתתפים חל איסור לדחוף או לבוא במגע גופני האחד עם השני

הוראות בכניסה למתקן פעוטות
•
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•
•
•
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הפעילות מיועדת לילדים בגילאים  3חודשים עד  6שנים
הפעילות מותרת אך ורק בליווי מבוגר
יש להישמע להוראות המפעילים
הכניסה עם אוכל או שתייה אסורה
חל איסור מוחלט להשתולל במתחם
הפעילות מיועדת לילדים בריאים בלבד
הפעילות על המזרונים ללא נעליים ,או משקפיים
אין להכניס חפצים חדים
אין לטפס מעלה במגלשת המתקן

הוראות שימוש בכניסה למתקן רב מרחב
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•

הפעילות מותרת לילדים בריאים בלבד.
הפעילות באחריות ההורים בלבד.
אין לעלות עם נעליים על מתקני המתחם.
למרכיבי משקפיים יש לקבע אותם עם גומי כדי שלא יפלו בשעת הפעילות.
אין להכניס לתוך שטח הפעילות במתקן כל חפץ חד.
אין להיכנס לשטח הפעילות במתקן מרחב עם אוכל או שתייה.
אין להשתולל ,לקפוץ או לטפס על הרשתות ו/או המדרגות.
אסור לדחוף או להפריע לפעילותם של משתתפים אחרים
אין לזרוק כדורים אחד על השני בבריכת הכדורים.
יש להמתין בסבלנות לתורך עד לסיום פעילותו של האחר.
אין לטפס מעלה במגלשת המתקן.

תקנון ותנאים ברכישת כרטיסיית  8כניסות למשחקייה:
• "אבויויו משחקייה ירושלמית" מנפיקת כרטיס המנוי ,אותו ניתן לטעון בכניסות למשחקיית אבויויו בלבד,
לשימוש בכל ימות השבוע ולממש לפי התנאים המפורטים בתקנון זה.
• כרטיס המנוי של המשחקייה הינו כרטיס מגנטי פיזי שניתן לרכוש בקופות המשחקייה בלבד וכמו כן לטעון
בקופות המשחקייה בלבד .מכירת המנויים הינה ללקוחות פרטיים בלבד.
• ניתן לממש את כרטיס המנוי באמצעות העברת הכרטיס המגנטי בקופת המשחקייה.
• המנוי מקנה  8כניסות למשחקיית אבויויו בלבד במחיר של ₪ 216
• כרטיס המנוי אינו ניתן להמרה במוצר אחר.
• רשת יס פלאנט רשאית בכל עת להפסיק את הפצת כרטיסי המנוי .הודעה על כך תופיע בשילוט במשחקייה.
• במקרה של סגירת המשחקייה ,לא יינתן זיכוי או החזר כספי.
• במקרה של מחלוקת לגבי היתרה בכרטיס ,הנתון הקובע יהיה זה השמור במערכת הממוחשבת של החברה.
• כל תלונה שיש למחזיק הכרטיס ו/או למי שרכש אותו לגבי :טיב המוצר ,אי אספקתו או אספקתו באיחור,
מחיר המוצר ואיכותו או כל עניין אחר ,על הלקוח לפנות לבתי קולנוע תיאטראות בע"מ בטלפון 09 - 9526262
או במייל service@yesplanet.co.il
• תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין מחזיק כרטיס המנוי ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע תיאטראות
בע"מ.
• ניתן לעיין בתקנון באתר האינטרנט  www.yesplanet.co.ilובמשרדי תאטראות ישראל ,ברח' מדינת
היהודים  91הרצלייה פיתוח.
• סמכות השיפוט הייחודית לבירור כל תביעה בין מי שמחזיק בכרטיס ו/או מי שרכש אותו ובין בתי קולנוע
תיאטראות בע"מ מוקנית לביהמ"ש המוסמך בתל אביב יפו.
• תוקף הכרטיס שנתיים מתאריך הטעינה האחרון.
• בטעינה מחודשת של כרטיס מנוי יוארך תוקף המנוי לשנתיים נוספות.
• יש להציג כרטיס זה לפני כל כניסה.
• הכרטיס מקנה הנחות והטבות בהתאם לתקנון החברה.
• לא יינתן זיכוי החזר כספי בשל יתרת כניסות שלא נוצלה כתוצאה מניצול חלקי של כרטיס המנוי
• אין כפל הטבות ט.ל.ח.
• במקרה של גניבה /אובדן ,הכרטיס לא יוחלף ולא יינתנו כל תמורה או פיצוי בגינו.
• כרטיס זה אינו כרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב.

