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W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w Polsce podjęliśmy decyzję o 

zmianie daty otwarcia nowego sezonu. Z uwagi na nieprzewidywalny rozwój zdarzeń nie 

możemy jeszcze podać dokładnej, nowej daty otwarcia. Energylandia dbając o 

bezpieczeństwo stosuje się do wszelkich zaleceń władz. Już teraz podjęliśmy stanowcze kroki, 

które zapewnią stosowanie restrykcyjnych norm higieny dla turystów oraz naszego zespołu.  

W trosce o bezpieczeństwo i komfort pracy osób przebywających na terenie naszego 

obiektu wprowadzone zostały nowe środki ostrożności. Każdy z naszych pracowników oraz 

inne osoby wchodzące na teren Parku zostają zaopatrzone w maski ochronne i rękawice 

gumowe. Ponadto zachęcamy do częstego mycia rąk, korzystania z płynu do dezynfekcji, 

który jest ogólnodostępny dla wszystkich. Dodatkowo w celu zapewnienia maksymalnego 

komfortu pracy wprowadziliśmy obowiązkowy pomiar temperatury ciała. Personel na 

każdym szczeblu drogą zdalną przechodzi dodatkowe, rozszerzone szkolenia informacyjne w 

tym zakresie.  

 Już teraz opracowaliśmy nowe standardy funkcjonowania Energylandii. Wraz z 

nadejściem nowego sezonu na terenie wszystkich stref oraz punktach gastronomicznych 

zostało zainstalowanych kilkadziesiąt automatów do dezynfekcji dla gości i pracowników. 

Znacznie zostanie powiększona ilość personelu sprzątającego. Przed wejściem do 

Energylandii zainstalowane zostaną kamery termowizyjne, które pomogą w weryfikacji i nie 

wpuszczeniu na teren Parku osób o podwyższonej temperaturze ciała. Jesteśmy gotowi na 

otwarcie nowego sezonu z zachowaniem najwyższych standardów obsługi, jednak za 

wcześnie na podejmowanie decyzji dotyczącej dokładnej daty otwarcia Parku.  

 

Park Rozrywki Energylandia od początku swojej działalności, nieprzerwalnie dba o 

higienę pracowników oraz gości, którzy nas odwiedzają. Bezpieczeństwo i rozrywka na 

światowym poziomie są dla nas najważniejsze i zawsze idą w parze. Nasz zespół stosuje i 

będzie stosować środki zapobiegawcze, aby środowisko Parku zapewniało komfortową i 

bezpieczną zabawę.  

Naszym standardem jest najwyższa dbałość o higienę. Czystość zarówno toalet oraz 

wszelkich miejsc użyteczności publicznej jest priorytetem. W związku z tym codziennie, 

wielokrotnie dezynfekowane są i będą zarówno bramki wejściowe, siodełka, poręcze, 

uchwyty. Dbałość o czystość dotyczy całego obiektu, a w szczególności miejsc dotykanych 
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rękoma, czyli klamek, rączek, uchwytów, dozowników, kranów itp. Dotychczas odwiedzający 

Energylandię doceniali dbałość o czystość, co bardzo nas motywuje do utrzymywania 

wysokiej poprzeczki. 

Zawsze z uwagą przyglądamy się sugestiom i staramy się wychodzić na 

przeciw oczekiwaniom naszych Gości. Dlatego w ramach akcji #zostańwdomu wszystkie 

bilety na sezon 2020 zakupione nawet w ubiegłym roku (po zakończeniu sezonu 2019), 

których pierwotna ważność upływa 26 czerwca 2020,   będą ważne aż do: 10 stycznia 2021.  

 

 

 

mailto:kris@energylandia.pl

