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Regulamin Room Escape s.c. obowiązujący od dnia 01.12.2018 r.: 

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu sprzedaży voucherów Room 
Escape Warszawa jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego 
REGULAMINU.  

Regulamin usług sprzedaży voucherów świadczonych przez Room Escape s.c. z siedzibą w 
Gdyni  81-253, przy ul. Ceynowy 46, o numerze REGON: 360754094 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z: 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. 
zm.), 

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., 
poz.1422 z późn. zm.), 

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony roomescape.pl, 
powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 
Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie 
i wydrukowanie. 

3. Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: voucher@roomescape.pl; 
telefonicznie pod numerem + 48 503830505, +48 501 591 119; pisemnie na adres: ul. 
Śniadeckich 10 p.V, 00-656 Warszawa 

4.Room Escape s.c. przyjmuje, że każdy Klient, we własnym interesie podaje wszelkie 
informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym 
odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, 
niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych 
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego Vouchera) ponosi tylko i wyłącznie 
Klient. 

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE: 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

- Room Escape – Spółka cywilna, z siedzibą w Gdyni, 81-253, ul. Ceynowy 46 o numerze 
REGON: 360754094 zwana dalej Room Escape s.c. 

- Klient – osoba, która na rzecz Obdarowanego zamawia z Room Escape Voucher 



2 
 

- Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela 
(Obdarowanego) do otrzymania Vouchera określonego w tym dokumencie; dostępne są dwa 
rodzaje Voucherów: Voucher, który upoważnia do jednorazowej zabawy (dla 2-5 osób) w 
jednym z trzech lokali Room Escape Warszawa® oraz Voucher VIP, który upoważnia do 
jednorazowej zabawy (dla 2-5 osób) w jednym z trzech lokali Room Escape Warszawa® oraz 
do otrzymania przez jednego gracza (Obdarowanego) prezentu niespodzianki. 

- Okres Ważności Vouchera - czas, w którym Voucher musi zostać zarezerwowany poprzez 
stronę rezerwacyjną https://rezerwacje.roomescape.pl oraz faktycznie zrealizowany. Po 
upływie tego okresu realizacja Vouchera nie jest możliwa. Okres Ważności Vouchera wynosi 
3 miesiące od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bądź od daty 
zakupu w jednym z lokali Room Escape Warszawa®. Niekiedy Okres Ważności Vouchera 
może być krótszy lub dłuższy, np. gdy Voucher zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji 
promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na Voucherze oraz w regulaminie 
danej akcji promocyjnej.  

- Rezerwacja – zgłoszenie przez Obdarowanego preferowanego terminu Realizacji Vouchera 
poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie https://rezerwacje.roomescape.pl 
lub telefonicznie w jednym z lokali Room Escape Warszawa® - Marszałkowska 140 
tel.+48 500 351 342, Inżynierska 1 tel. +48 505 495 675, Śniadeckich 1/15 tel. 503 966 012. 
Zgłoszony termin musi być potwierdzony przez Room Escape s.c. drogą mailową oraz 
zwrotnie zaakceptowany przez Obdarowanego poprzez kliknięcie linku potwierdzającego 
Rezerwację znajdującego się w mailu potwierdzającym. 

- Obdarowany – osoba, która po dokonaniu Rezerwacji i okazaniu Vouchera jest uprawniona 
do Realizacji Vouchera. 

- Realizacja Vouchera – wykonanie zamówionej przez Klienta usługi (jednorazowa zabawa w 
jednym z 9 pokoi zagadek oferowanych przez Room Escape Warszawa®) na rzecz 
Obdarowanego. Realizacja Vouchera możliwa jest gdy Voucher jest opłacony oraz wyłącznie 
w Okresie Ważności Vouchera i za jego okazaniem w Lokalu w dniu Realizacji Vouchera 
przed rozpoczęciem zabawy 

- System Zawierania Umowy - zwany dalej Systemem, jest to jeden z elementów 
komputerowego serwisu roomescape.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy 
przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym 
Regulaminie, 

- Numer Vouchera – jest to ciąg cyfr i liter, który identyfikuje konkretny Voucher i jest 
niezbędny do złożenia Rezerwacji. Jego znajomość uprawnia do wykorzystania Vouchera. 
Nie należy zatem udostępniać go osobom nieupoważnionym do realizacji Vouchera.  

- Numer Zamówienia – to ciąg znaków alfanumerycznych, który identyfikuje konkretne 
zamówienie. 

- Lokal Room Escape Warszawa® – punkt własny, w którym Room Escape sprzedaje 
Vouchery oraz umożliwia odbiór osobisty złożonego zamówienia, w Lokalu też następuje 
Realizacja Vouchera w zarezerwowanym przez Obdarowanego pokoju. W Warszawie 
dostępne są 3 Lokale Room Escape Warszawa: przy ul. Marszałkowskiej 140, Inżynierskiej 1 
i Śniadeckich 1/15. 
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- Czas Realizacji Zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je 
przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy. 

- Przelew Tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto 
internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; 

- Przelew Elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za 
pośrednictwem systemów płatności on-line; 

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

5. Zamówienie Vouchera następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych 
przez System tj.: 

a) wybranie Vouchera, którego zamówieniem jest zainteresowany Klient, co następuje 
poprzez kliknięcie przycisku „Wybieram”, 

b) wybranie sposobu, w jaki Voucher zostanie Klientowi (lub Obdarowanemu) dostarczony. 

c) kliknięcie przycisku „Zapłać”, 

d) wybranie sposobu dokonania zapłaty za Voucher, 

e) po zakończeniu Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia. 

6. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące płatności i zawarcia umowy 
mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, kiedy Klient dokonuje zakupu w Lokalach 
Room Escape Warszawa®. 

7. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i 
płacę”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego 
Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Klient zawarł umowę z Room Escape. s.c. 

8. W przypadku, kiedy Klient dokonuje zamówienia Vouchera w Lokalu Room Escape 
Warszawa®, za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to 
również jednoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje 
jego treść. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6. za moment zawarcia umowy uważa się 
uiszczenie kwoty, za jaką dany Voucher jest oferowany. W Lokalu dostępna jest płatność 
gotówką. 

9. Klienci, którzy dokonali zakupu w Lokalach Room Escape Warszawa® otrzymują jako 
dowód zakupu i dowód daty, kiedy została dokonana transakcja paragon niefiskalny. W 
lokalu nie ma możliwości otrzymania faktury VAT, w tym celu należy skontaktować się pod 
adresem e-mail event@roomescape.pl oraz przesłać dane na jakie ma być wystawiony 
dokument księgowy potwierdzający zakup oraz na wskazany w mailu zwrotnym adres 
przesłać dowód zakupu otrzymany w Lokalu (najczęściej paragon niefiskalny) w przeciągu 30 
dni od zakupu. 
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10. Warunkiem otrzymania Vouchera jest dokonanie zapłaty w wysokości podanej na stronie 
internetowej www.roomescape.pl. Kwota tam podana, w odniesieniu do Voucherów zawiera 
podatek VAT.  

11. W żadnym wypadku Vouchery nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie 
do realizacji zabawy w jednym w Lokali Room Escape Warszawa zgodnie z informacjami 
zawartymi na Voucherze a w przypadku Vouchera VIP dodatkowo do otrzymania przez 
Obdarowanego prezentu niespodzianki. 

12. Przekazanie zapłaty określonej w pkt. 10 może nastąpić w następujący sposób: 

- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Room Escape s.c. 

- gotówką – w przypadku osobistego odbioru Vouchera w Lokalu Room Escape Warszawa®.  

- z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez systemy płatności 
bezpośrednich (tj. PayU), jako partnera Room Escape s.c. 

13. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Room Escape s.c.. w 
Alior Banku o nr: 45 2490 0005 0000 4500 7923 0817, z chwilą zaksięgowania jej przez 
serwis PayU, lub inny serwis o podobnym charakterze lub dokonania płatności w kasie 
Lokalu Room Escape Warszawa®. 

14. Zamówienia nieopłacone pozostają nieaktywne do momentu zapłaty. 

15. Voucher jest dostarczany do Klienta według jego wyboru w następujący sposób: 

a) drogą mailową na wskazany przez Klienta adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu 
zamówienia, 

b) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, 
zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej zapłaty na 
rachunku Room Escape s.c., ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Room 
Escape s.c. nie ponosi odpowiedzialności. 

c) możliwy jest również odbiór osobisty w Lokalu Room Escape Warszawa® 

d) w odniesieniu do sprzedaży detalicznej – Klient odbiera Voucher we własnym zakresie i na 
własne ryzyko. 

16. W przypadkach określonych w pkt. 15 a), c), dostarczenie Vouchera odbywa się na koszt 
Room Escape s.c., tj. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku 
określonym w pkt. 15. b), za dostarczenie VOUCHERA pobierane są koszty: za wszystkie 
wysyłki kurierskie w wysokości 15 zł (piętnaście złotych).  

17. W przypadku jeżeli Klient nie odbierze wysłanego Vouchera na wskazany w zamówieniu 
adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez Klienta ponownie opłaty jak w 
pkt. 16. 
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18. W przypadku określonym w pkt. 15 b)-c) Voucher zapakowany będzie w kopertę 
nieodpłatnie. 

19. W odniesieniu do ptk. 15. a) b) w ciągu 7 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać 
przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (skan paragonu, faktura VAT). 

20. Obdarowany może zrealizować otrzymany Voucher w Okresie Ważności Vouchera. W 
celu realizacji Vouchera, po wręczeniu Obdarowanemu przez Klienta Vouchera, ten ostatni 
musi dokonać Rezerwacji przed upływem Terminu Rezerwacji. 

21. W celu zmiany terminu Realizacji Vouchera na inny termin, Obdarowany zobowiązany 
jest odwołać złożoną wcześniej Rezerwację odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na 2 
dni robocze przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z 
tym zastrzeżeniem, że po upływie Terminu Rezerwacji taka zmiana nie jest już możliwa. 

22. Room Escape s.c. nie jest w stanie zagwarantować Realizacji Vouchera w konkretnym 
dniu. Możliwość Rezerwacji zależna jest od odstępności gier widocznej w systemie 
rezerwacji na stronie https://rezerwacje.roomescape.pl. 

23. Niezrealizowanie Vouchera w Okresie Ważności Vouchera, jak również niedokonanie 
Rezerwacji przed upływem Terminu Rezerwacji, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw 
związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera przez 
Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Klientowi żadne 
roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaty. 

24. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera, a termin realizacji 
Vouchera jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie 
na wniosek Klienta i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Vouchera. 

25. Warunkiem realizacji Vouchera, jest Rezerwacja przez Obdarowanego gry w pokoju 
zagadek w jednym z Lokali Room Escape Warszawa®, wpisanie numeru Vouchera podczas 
Rezerwacji przez stronę https://rezerwacje.roomescape.pl oraz okazanie wydrukowanej wersji 
Vouchera w Lokalu w dniu Rezerwacji przed grą.  

26. Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, 
wskazówek i poleceń Room Escape s.c.. Odmowa stosowania się do w/w dokumentów 
stanowi dla Room Escape s.c. podstawę odmowy realizacji Vouchera. 

27. Room Escape może odmówić realizacji Vouchera, jeżeli Obdarowany nie stosuje się do 
jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z 
uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Obdarowanego. 

28. Obdarowany powinien stawić się na miejsce Realizacji Vochera punktualnie. 

29. Niestawienie się Obdarowanego na miejsce realizacji Vouchera lub jego spóźnienie się 
dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Vouchera, niezależnie od 
przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z 
przyczyn losowych. 
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30. W przypadku osób niepełnoletnich do realizacji Vouchera wymagana jest obecność min. 
jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany Voucher. Brak zgody lub 
nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla Room Escape do odmowy realizacji 
Vouchera. 

31. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a) podawane są w złotych polskich, 

b) zawierają podatek VAT,  

c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, 

d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 

32. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta 
zamówienia. 

33. Room Escape zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i 
wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach 
złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub 
wyprzedaży 

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE 
REKLAMACJI 

34. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania Vouchera (drogą mailową, przesyłką 
kurierską lub poprzez odbiór osobisty), jeśli Voucher nie został jeszcze zrealizowany lub 
zarezerwowany, Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji Vouchera bez 
podania przyczyn, zawiadamiając o tym Room Escape pisemnie listem poleconym na adres 
spółki lub na adres biuro@roomescape.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu 
wystawionego za dokonanie danej płatności. 

35. Room Escape s.c. zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia 
od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Klientowi dokonaną przez 
niego zapłatę. 

36. Wszelkie zwroty zapłaty dokonywane są wyłącznie przelewem na konto Klienta. 

37. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Klienta od umowy przyjmuje się 
także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Room Escape s.c. w terminie 7 
dni roboczych od momentu dokonania zamówienia Vouchera lub dokonanie wpłaty w niższej 
niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło 
ono do Room Escape s.c. przed upływem terminu określonego w pkt. 34. 

38. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek kurierskich odpowiada firma kurierska. 
W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika 
firmy kurierskiej. 
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V. PRAWO Room Escape s.c. DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

39. Room Escape s.c. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy 
w sytuacji, kiedy realizacja Vouchera okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco 
wysokimi kosztami - wówczas Klientowi zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie 
zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Room Escape s.c. ofertę specjalną. 

40. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść 
do realizacji Vouchera, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów 
niezależnych od Room Escape s.c. takich jak: wzrost kosztów prowadzenia działalności 
spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, 
demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp. 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI 
OSOBOWYMI 

41. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, 
będących osobami fizycznymi 

42. Dane osobowe Klienta i Obdarowanego, Room Escape s.c. przetwarza zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie 
www.roomescape.pl. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

43. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji Vouchera, Klient 
lub Obdarowany zgłasza pisemnie listem poleconym do Room Escape s.c. na adres siedziby 
biura lub mailowo na adres biuro@roomescape.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od 
chwili realizacji Vouchera lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo 
reklamacyjne powinno zawierać : dane Kupującego lub Obdarowanego, numer rezerwacyjny, 
opis sytuacji. Room Escape zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania zgłoszenia. 

44. Room Escape s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Vouchera 
wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji Voucher traktuje się jako 
zrealizowany przez Obdarowanego. 

45. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją Vouchera Room 
Escape s.c. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli 
okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy 
powszechne. 

46. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy. 


