Olsztyn, 14 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,
od początku roku temat „BEZPIECZEŃSTWO W ESCAPE ROOMACH” pojawia się na ustach niemal wszystkich z nas. Wiele osób
wciąż zadaje sobie pytanie, jak to z tym bezpieczeństwem naprawdę jest. W pełni to rozumiemy – jako największy Escape Room
na Warmii i Mazurach każdego miesiąca gościmy przecież setki grup dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym Państwa bliskich,
podopiecznych i zwierzchników. Dlatego, aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, przedstawiamy Państwu pełne informacje
nt. zasad bezpieczeństwa w iESCAPE Escape Room Olsztyn.
Pragniemy poinformować i z całą mocą zapewnić, że zabawa w iESCAPE jest w pełni bezpieczna, a nasz lokal spełnia
wszelkie narzucone prawem normy przeciwpożarowe i budowlane, co potwierdzają pozytywne wyniki kontroli, które
przeszliśmy w ostatnich miesiącach, w tym:
pozytywne wyniki kontroli Państwowej Straży Pożarnej (odbyła się 5 stycznia 2019 r.),
pozytywne wyniki kontroli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (odbyła się 7 stycznia 2019 r.),
zrealizowane pod nadzorem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ćwiczenia ewakuacji zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ćwiczenia odbyły się 28 lutego 2019 r.).
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Jeśli z Państwa strony pojawiłyby się dodatkowe pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

iESCAPE – Największy Escape Room na Warmii i Mazurach
ul. Staromiejska 16 lok. 4, 10-017 Olsztyn – fioletowe wejście tuż obok Wysokiej Bramy
Czynne codziennie w godz. 10:00-21:00. Szczegóły na: iESCAPE.pl, mail: olsztyn@iescape.pl, tel. +48 690 980 970

