
 

 

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 

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.). 

W iESCAPE bezpieczeństwo przede wszystkim 

   
Z Escape Roomu gracze mogą wyjść  

w dowolnym momencie. W każdym pokoju jest 

klucz awaryjny, który umożliwia samodzielne 

zakończenie zabawy. Można także powiadomić 

naszą obsługę, aby otworzyła drzwi. 

W budynku iESCAPE są liczne zabezpieczenia 

przeciwpożarowe m.in. gaśnice, oznaczenia wyjść 

ewakuacyjnych w pokojach i w poczekalni, 

oświetlenie awaryjne, hydranty wewnętrzne, 

system oddymiania i wiele, wiele innych. 

W iESCAPE pozytywnie przeszliśmy wszystkie 

kontrole przeciwpożarowe i budowlane,  

a także zrealizowaliśmy prawnie wymagane 

ćwiczenia ewakuacji. 

   
Nad bezpieczeństwem graczy stale czuwa nasza 

obsługa. Gra jest monitorowana – w każdym 

pokoju znajdują się kamery, a nasza obsługa 

obserwuje przebieg zabawy na monitorach. 

Jesteśmy także w stałym kontakcie z graczami przez 

walkie talkie. 

Przed każdą grą opowiadamy o zasadach 

zabawy – co można, a czego nie należy robić. Przed 

wejściem do pokoju każda grupa jest zatem 

odpowiednio przeszkolona, również w zakresie 

bezpieczeństwa. Właśnie dlatego zawsze prosimy 

grupy o przyjście kilka minut wcześniej. 

Obsługa iESCAPE jest przeszkolona  

i przygotowana na sytuacje losowe. Mamy 

odpowiednio wyposażoną apteczkę, wiemy jak 

udzielić pierwszej pomocy i co zrobić w sytuacji 

zagrożenia. Jesteśmy w stałym kontakcie  

z graczami i jeśli coś się zdarzy możemy od razu 

zainterweniować. 

Jeśli z Państwa strony pojawiłyby się dodatkowe pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
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