RULES OF PLAY AT FUN-ARIUM
Parents/Guardians must:
•

Remain within the building at all times.

•

Observe the child to ensure that they are capable of using the equipment safely.

•

Know where their child is and make sure the child knows where they are at all times.

•

agree that all children may only use the facility when accompanied by a responsible adult.

Some general rules to ensure safety and well being of all our visitors:
1. fun-arium is a play facility for children age up to 13, unless special arrangements are made in
advance.
2. Anyone above 13 must be accompanied by a child, 10 years of age or younger. More than one
youth or adult is permitted to enter with only one child. Unaccompanied adults or children may be
denied access.
3. Visitors may be asked to show their receipts after entering fun-arium and should keep their
receipts for the duration of their visit.
4. Visitors must wear the security bracelets while in fun-arium at all times, and are required to
return these to staff when leaving the centre.
5. Age restrictions apply to certain facilities.
6. fun-arium is a shoe-free facility on the play structures. Everyone going on them, including the
adults, must wear socks.
7. Children are advised to wear long trousers and long-sleeved shirts to minimise bumps and
scrapes. Jewellery is worn at your own risk and children wearing glasses should take particular
care
8. Parents & guardians should encourage children to use the toilet before they enter the play area.
9. Outside food and drink may not be brought into fun-arium with the exception of baby food.
Visitors with pets will not be allowed to enter the building.
10. fun-arium reserves the right to halt or suspend operations of facilities due to operational or other
circumstances.
11. fun-arium and its environment is a smoke-free facility. No Smoking in or around the centre,
including the parking lot.
12. Visitors may be refused entry or be asked to leave fun-arium due to behaviour that is
inappropriate (unsuitable or offensive clothing, disorderly behaviour, etc.) or when visitors refuse
to cooperate with requests from fun-arium staff.
13. Whilst we strive to provide the safest and the best possible secure environment for children within
the facility, thereby allowing them to enjoy their experience fully, visitors should be aware that
such measures can never be guaranteed there are inherent risks that are associated with
children playing and having fun together. fun-arium and its affiliated companies cannot take
responsibility for this inherent risk and accidents and injuries that occur due to carelessness on
the part of visitors. All visitors should use their own judgment in deciding whether a child is
capable of participating in an activity.
14. Photography and filming is allowed within fun-arium. However, visitors may be asked to refrain
from filming if it is disruptive or if other circumstances require that this privilege be revoked.
15. fun-arium is not responsible for any lost, stolen, or damaged personal property brought into or
stored on the premises.
16. Visitors may be photographed or filmed by the media when the facilities or activities are being
covered. Please be aware that such footage may be used in television reports, advertising,
promotions, or sales products.

ระเบียบการใชบริการที่ฟน เนเรี่ยม
ผูปกครอง หรือผูดูแลเด็กจะตอง
•
•
•
•

อยูภายในอาคารตลอดเวลา
คอยดูแลเด็กของทานเพื่อใหแนใจวาสามารถเลนเครื่องเลนไดอยางปลอดภัย
รูวาเด็กของทานเลนอยูจุดไหน และใหเด็กรูวาทานอยูที่ไหนตลอดเวลา
ยอมรับวาเด็กทุกคนที่จะเขามาใชบริการจะตองมีผูใหญที่รับผิดชอบไดอยางนอย 1 คน อยูดวยตลอดเวลา

เพื่อใหทุกทานที่มาใชบริการไดรับความสนุกสนานและปลอดภัย กรุณาศึกษาระเบียบและขอปฏิบัติดังนี้
1. ฟนเนเรี่ยมเปนสถานที่เลนสําหรับเด็กอายุตั้งแตแบเบาะถึง 13 ป ผูที่มีอายุสูงกวานี้ที่ประสงคจะใชบริการ กรุณาติดตอสํานักงานเพื่อ
การจัดเตรียมเปนพิเศษ
2. ผูที่ประสงคจะเขามาในฟนเนเรี่ยมที่มีอายุสูงกวา 13 ป จะตองมีเด็กที่อายุต่ํากวา 10 ปมาดวย เด็ก 1 คนสามารถนําผูใหญเขาไดมากกวา
1 คน ผูใหญที่ไมมีเด็กมาดวย หรือเด็กที่ไมมีผูใหญมาดวย ไมสามารถเขามาใชบริการที่ฟนเนเรี่ยมได
3. ผูเขามาใชบริการในฟนเนเรี่ยมอาจถูกขอตรวจใบเสร็จคาเขาได ดังนั้น ทานจึงควรเก็บใบเสร็จไวตลอดเวลาที่ใชบริการ
4. เมื่อเขามาในฟนเนเรี่ยมแลว ทานตองติดสายรัดขอมือที่จัดใหไวตลอดเวลา และจะตองคืนใหกับเจาหนาที่ที่ทางออกพรอมทั้งชําระ
คาใชจายที่อาจเกิดจากการใชจายภายในฟนเนเรี่ยมกอนกลับออกไป
5. บริเวณที่เลนแตละที่จะระบุอายุเด็กที่สมควรเลนไวอยางชัดเจน กรุณาปฏิบัติตามอยางเครงครัด
6. บริเวณที่เลนทุกที่ถูกจํากัดใหเปนเขตเฉพาะสําหรับผูที่ถอดรองเทาเทานั้น ทั้งเด็กและผูใหญที่เขาเขตที่เลนจะตองสวมถุงเทาทุกทาน
7. เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดรอยถลอกและขีดขวนที่อาจเกิดขึ้นได เด็กๆ ควรสวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว การสวมใสเครื่องประดับ
หรือของมีคาอาจหลนหายระหวางการเลนได เด็กที่สวมแวนตาควรจะไดรับการดูแลใหแนใจวาปลอดภัย
8. ผูปกครองหรือผูดูแลที่มาดวยควรใหเด็กไดเขาหองน้ํากอนเลน
9. ฟนเนเรี่ยมไมอนุญาตใหนําอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเขามาในอาคาร ยกเวนอาหารสําหรับเด็กออน และไมอนุญาตใหนําสัตว
เลี้ยงเขามาภายในอาคาร
10. ฟนเนเรี่ยมสงวนสิทธิ์ในการงดใหบริการเมื่อเห็นสมควร
11. พื้นที่ภายใน และภายนอกฟนเนเรี่ยม รวมถึงบริเวณจอดรถ ถือเปนเขตปลอดบุหรี่
12. ฟนเนเรี่ยมอาจไมอนุญาตใหผูที่มาใชบริการเขาใชบริการ หรืออาจเชิญออกนอกสถานที่ หากพบวามีการแสดงออกไมเหมาะสม (เชน
การแตงกายไมสุภาพ การใชกริยาวาจาที่ไมเหมาะสม) หรือไมใหความรวมมือตอเจาหนาที่ของฟนเนเรี่ยม
13. แมวาฟนเนเรี่ยมจะพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหสถานที่นี้เปนสถานที่เลนที่มีความปลอดภัยอยางสูงสุด เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสสรางเสริม
ประสบการณอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามฟนเนเรี่ยมไมสามารถรับประกันความปลอดภัยตออุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บอันเกิดมาจากความ
ประมาทของผูที่มาใชบริการได การเลน และการเลือกเครื่องเลนของเด็กจึงอยูในวิจารณญานของผูปกครอง หรือผูดูแลเด็กที่มาดวย วา
เด็กสามารถเลนไดหรือไม
14. ฟนเนเรี่ยมอนุญาตใหถายภาพ และวิดีโอในอาคารได อยางไรก็ตามฟนเนเรี่ยมสงวนสิทธิในการขอใหระงับการถายภายหรือวิดีโอหาก
พบวาการกระทําดังกลาวละเมิดสิทธิของผูอื่น
15. ฟนเนเรี่ยมไมสามารถรับผิดชอบตอทรัพยสินใดๆ ที่สูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหายในพื้นที่ได
16. ในระหวางที่อยูในฟนเนเรี่ยม ลูกคาอาจจะถูกบันทึกภาพหรือวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ การโฆษณา หรือการขายได

