OŚWIADCZENIE
KLIENTA MAGICVR.CO. SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
1.

Oświadczam, że przed skorzystaniem z Salonu Gier VR prowadzonego przez MAGICVR.CO sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, Rynek 31, 50-102 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000638859, posiadająca nr REGON: 365477920, nr NIP: 8992798731 (zwaną dalej: „Magic VR”),
zapoznałem(-am) się z treścią:
1)

Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych,

2)

Polityki prywatności Magic VR z dnia 11.03.2020 r.,

3)

Regulaminu Salonu Gier VR z dnia 11.03.2020 r.,

4) Regulaminu strony internetowej www.magicvr.co.co oraz usług świadczonych przez MAGICVR.CO sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11.03.2020 r.

2.

Przyjmuję do wiadomości, że:
•

oglądanie zawartości w trybie rzeczywistości wirtualnej wiąże się z oglądaniem szybko zmieniających się
obrazów o zróżnicowanym kontraście, natężeniu i jasności połączonym z efektami dźwiękowymi o znacznej
dynamice, migającymi światłami i innymi czynnikami oddziałującymi w sposób nagły na zmysł wzroku i
słuchu. Z tych względów korzystanie z usług VR może być przeciwwskazane dla osób cierpiących na choroby
układu nerwowego, krwionośnego, dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami widzenia czy
też osób posiadających rozrusznik serca, w szczególności osób zagrożonych wystąpieniem ataków padaczki.
Ponadto, korzystanie z Urządzeń wykorzystujących wirtualną rzeczywistość może wywołać objawy choroby
lokomocyjnej, nudności, dezorientacje, zaburzenia widzenia lub inne wyżej nieokreślone zaburzenia lub
odczucie dyskomfortu, np. polegające na zaczerwienieniu, łzawieniu, bólu lub szczypaniu oczu, zawrotach
głowy związanych z bodźcami płynącymi z urządzeń VR połączonych z pracą błędnika,

•

wzięcie udziału w grze wymaga aktywności fizycznej i/lub psychofizycznej, przez co możliwe jest wyrządzenie
sobie uszczerbku na zdrowiu w postaci zadrapań, siniaków, otarć itp., z którego to względu udział w grze
może być niewskazany dla niektórych osób,

•

ze względu na wytrzymałość elementów wyposażenia, wzięcie udziału w grze jest możliwe wyłącznie dla
osób których waga ciała nie przekracza 120 kg w przypadku gier „VR Drivers”, „Symulator paralotni” oraz
„Symulator rajdowy”,

•

ze względu na wymiary elementów wyposażenia wzięcie udziału w grze jest możliwe wyłącznie dla osób o
wzroście przynajmniej 155 cm w przypadku gry „Symulator rajdowy”,

•

korzystać z Salonu Gier VR mogą wyłącznie osoby które ukończyły 8 lat (w przypadku gry „Zombie VR
Squad” minimalny wiek to 10 lat).

3.

Oświadczam, że:

a) treść dokumentów, o których mowa powyżej (punkt 1) jest dla mnie zrozumiała i nie budzi żadnych
wątpliwości,
b) akceptuję postanowienia dokumentów wskazanych w punkcie 1 powyżej,
c)

zostałem(-am) poinformowany(-na) o sposobie korzystania z Salonu Gier VR przez co zobowiązuję się do
przestrzegania tychże zasad, w tym również poleceń obsługi Magic VR oraz postanowień zawartych w
regulaminach (punkt 1),

d) mając na względzie punkt 2 powyżej oraz rodzaj i charakter usług świadczonych w Salonie Gier VR, nie mam
żadnych przeciwskazań, a mój stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług świadczonych przez Magic VR,
wobec czego na własne ryzyko biorę udział w grach. Zostałem(-am) pouczony(-na) o przykładowych
chorobach, które uniemożliwiają mi korzystanie z Salonu Gier VR, takich jak m.in.: epilepsja, choroby układu
nerwowego, choroby układu krążeniowego (w tym w szczególności choroby serca) czy klaustrofobia.

