
Terms & Conditions
This website is owned and operated by The Escape Hotel 
Entertainment Establishment. These terms and 
conditions govern your use of this website and 
enjoyment of the games, and by using this website you 
accept these terms and conditions in full. Your statutory 
Consumer Rights are unaffected.

Those who are under 12 years of age are not allowed to 
make a booking with The Escape Hotel Entertainment 
Establishment unless they are accompanied with an 
adult.

1• GOVERNING LAW
Your use of this website and the operation of these 
Terms and Conditions shall be governed by and 
construed in accordance with the laws and regulations of 
and applicable in Saudi Arabia.

2• DATA PROTECTION
Any personal information you supply to us when you use 
this website and make bookings will be used in 
accordance with our Privacy Policy.

3• ACCEPTABLE USE
You must not use this website in any way that causes, 
or may cause, damage to the website or impairment of 
the availability or accessibility of the Website; or in any 
way which is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, 
or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent 
or harmful purpose or activity.

4• CANCELLATION AND RE-BOOKING
As The Escape Hotel Entertainment Establishment 
games are live events. No-shows or refusal of entry are 
deemed to be a cancellation and will not be provided a 
refund. 
No refunds shall be offered for cancellations or no 
shows. 
If you have a booking reserved; you are required to give 
48 hours’ notice through a phone call if you wish to 
change the reservation.
Jeddah: 0501705577 / Riyadh: 0503792777
 Changes to a reservation will only be permitted once & 
within 30 days from the date of reservation, and are 
subject to written confirmation, by us, of the rescheduled 
booking date and time. 
Same day bookings cannot be rescheduled to a later 
time.

5• LATE ARRIVALS
IMPORTANT: We ask you to arrive 10 minutes prior to 
your scheduled time. This is essential for everyone’s 
experience.
Please account for the traffic and parking in the area and 
plan accordingly.
If you are arrive 10 - 30 minutes after the start game 
time, the time will be reduced accordingly.
If you are more than 30 minutes late, the game can be 
cancelled.
We offer no refunds or rescheduling of any matter within 
48 hours. We appreciate teams that call us on their way, 
but that, unfortunately, doesn’t change anything.

6• PRIVATE EVENTS
All private events and school events sales are final. 
Please, give us a 7 day notice if you’d like to reschedule.
We cannot offer you a refund if someone from the group 
didn’t show up regardless of the reason.

7• GAME PLAY
You understand that participation in the experience 
means you may interact with your environment but the 
game does not require the use of any excessive force or 
physical abilities such as but not limited to running, 
jumping, crawling or striking. You accept that deliberate, 
inappropriate or excessive use of force may result in the 
termination of the experience without refund and will 
make you liable for any damages or loss.

- Bringing mobile phones into the rooms is prohibited. 
 - The participant may encounter some of scary 
situations. The Establishment is NOT responsible for any 
medical condition that the participant may have.

- The participants must adhere to the allocated game 
time, attendance must be 10 minutes - minimum - 
before the reservation time; in case of any delay; time 
will be deducted from the original time.

- If any roles are violated the game will be ended and 
your payment will not be returned.

- Smoking is NOT allowed in all Establishment facilities.

- Alcohol and Drugs is NOT allowed. We reserve the right 
to refuse entry to the experience if you are reasonably 
suspected to be under the influence of drugs or alcohol.

- all rooms are monitored by CCTV. You consent to the 
use of video surveillance for the use of assistance within 
the experience, safety instructions or to make claims 
when necessary of damages to the property or facilities.

8• LIMITATION OF LIABILITY
You agree that you do not and will not have any right to 
bring any action against The Escape Hotel 
Entertainment Establishment, the directors, managers, 
shareholders or staff thereof with respect to the use of 
this Website and playing of The Escape Hotel 
Entertainment Establishment games.

9• DISCLAIMER OF WARRANTY
The Escape Hotel Entertainment Establishment provides 
this Website on an “as is” and “as available” basis and 
without any warranty or condition. We specifically 
disclaim all implied warranties of title, merchantability, 
fitness for a particular purpose and non- infringement, to 
the maximum extent that such disclaimers are held to be 
valid.

10• INDEMNIFICATION
The Escape Hotel Entertainment Establishment accepts 
no liability and are fully and effectively indemnified by 
the Client at all times against any liability which includes 
but is not limited to losses, costs, claims, demands, 
actions, damages, legal and other professional fees and 
expenses.

11• LINKS TO THIS WEBSITE
Any party wishing to link to this website is entitled to do 
so provided that the conditions
below are observed:
(a) you do not seek to imply that we are endorsing the 
services or products of another party unless this has 
been agreed with us in writing;
(b) you do not misrepresent your relationship with this 
website; and
(c) the website from which you link to this Website does 
not contain offensive or otherwise controversial content 
or, content that infringes any intellectual property rights 
or other rights of a third party.
By linking to this Website in breach of the above you 
shall indemnify us for any loss or damage suffered by Us 
and this Website as a result of such linking.
Where our site contains links to other sites and resources 
provided by third parties, these links are provided for 
your information only. The Escape Hotel Entertainment 
Establishment has no control over the contents of those 
sites or resources, and accept no responsibility for them 
or for any loss or damage that may arise from your use of 
them. When accessing a site via our website we advise 
you check their terms of use and privacy policies to 
ensure compliance and determine how they may use 
your information.

الشروط واألحكام
 تملك هذا ا�وقع االلكتروني وتديره مؤسسة فندق الهروب الترفيهية. تحكم هذه الشروط

 واألحكام استخدامك لهذا ا�وقع واالستمتاع با�غامرة. وباستخدام هذا ا�وقع فإنك
 تقبل هذه الشروط واألحكام بالكامل

 حقوق ا�ستهلك القانونية الخاصة بك ال تتأثر. ال ُيسمح ألولئك الذين تقل أعمارهم عن
 12 عام بإجراء الحجز لدى مؤسسة فندق الهروب الترفيهية ما لم يكونوا بصحبة

شخص بالغ

١- القانون الذي يحكم
 يخضع استخدامك لهذا ا�وقع اإللكتروني وتفعيل هذه الشروط واألحكام وفًقا للقوان�

واللوائح ا�عمول بها في ا�ملكة العربية السعودية

٢- حماية البيانات
 سيتم استخدام أي معلومات شخصية تقدمها لنا عند استخدامك لهذا ا�وقع وإجراء

الحجوزات وفًقا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا

٣- االستخدام ا�قبول
 ال يجوز لك استخدام هذا ا�وقع بأي طريقة  قد تسبب أضرارا أو تضر بإمكانية

 الوصول إلى ا�وقع؛ أو بأي طريقة غير قانونية أو احتيالية أو ضارة، أو فيما يتعلق بأي
غرض أو نشاط غير قانوني أو احتيالي أو ضار

٥- الوصول في وقت متأخر
 هام : يتع� عليكم الوصول قبل موعد حجزكم ب ١٠ دقائق. يرجى مراعاة حركة

.ا�رور ومواقف السيارات في ا�نطقة والتخطيط وفًقا لذلك
 في حال التأخير بعد بدء موعد ا�غامرة من ١٥ إلى ٣٠ دقيقة يتم الخصم من وقت

ا�غامرة. في حال التأخر أكثر من ٣٠ دقيقة، فسوف تكونون معرضون إللغاء ا�غامرة

٦- ا�ناسبات الخاصة
 جميع مبيعات ا�ناسبات الخاصة و ا�درسية هي مبيعات نهائية. في حال إعادة

 الجدولة يتع� تزويدنا بإشعار مدته ال تقل عن ٧ أيام . ا�بلغ ا�دفوع غير غير قابل
 لالسترداد

٨- تحديد ا�سؤولية
 أنت توافق على أنه ليس لديك ولن يكون لك أي حق في اتخاذ أي إجراء ضد مؤسسة

 فندق الهروب الترفيهية أو مديريها أو ا�ساهم� أو موظفيها فيما يتعلق باستخدام هذا
ا�وقع اإللكتروني أو خوض ا�غامرة في مؤسسة فندق الهروب الترفيهية

٩- تنويه من الضمان
 توفر مؤسسة فندق الهروب الترفيهية هذا ا�وقع اإللكتروني "كما هو" و "حسب توفره"

 ودون أي ضمان أو شرط. نحن نتنازل على وجه التحديد عن جميع الضمانات الضمنية
 للملكية والتسويق وا�الءمة لغرض مع� وعدم التعدي ، إلى الحد األقصى الذي تعتبر

.فيه هذه التنازالت سارية

١٠- التعويض
 ال تتحمل مؤسسة فندق الهروب الترفيهية أي التزام ، ويتم تعويضها بشكل كامل

 وفعال من قبل العميل في جميع األوقات ضد أي مسؤولية تشمل على سبيل ا�ثال ال
 الحصر الخسائر والتكاليف وا�طالبات وا�طالب واإلجراءات واألضرار والرسوم

.والنفقات القانونية وغيرها من ا�صاريف ا�هنية

١١- روابط إلى هذا ا�وقع
 يحق ألي طرف يرغب في االرتباط بهذا ا�وقع أن يفعل ذلك بشرط مراعاة الشروط

التالية
 أ) ال تسعى إلى اإلشارة إلى أننا نؤيد خدمات أو منتجات طرف آخر ما لم يتم االتفاق)

على ذلك كتابيا
ب) عدم التحريف في عالقتك مع هذا ا�وقع 

 ج) ال يحتوي موقع الويب الذي ترتبط به مع هذا ا�وقع على محتوى مسيء أو مثير
 للجدل بأي شكل أو بآخر أو محتوى ينتهك أي حقوق ملكية فكرية أو حقوق أخرى

 خاصة بطرف ثالث عن طريق ربط هذا ا�وقع، أي خرق فيما ذكر أعاله ، يجب عليك
 تعويضنا عن أي خسائر أو أضرار تتعرض لها ا�نشأة أو ا�وقع االلكتروني الخاص

 بها نتيجًة لهذا االرتباط
 عندما يحتوي موقعنا على روابط �واقع وموارد أخرى تقدمها جهات خارجية ، يتم

 توفير هذه الروابط �علوماتك فقط. ال تملك مؤسسة فندق الهروب الترفيهية أي سيطرة
 على محتويات تلك ا�واقع أو ا�وارد ، وال تتحمل أي مسؤولية عنها أو عن أي خسائر
 أو أضرار قد تنشأ عن استخدامك لها. عند الوصول إلى موقع الكتروني عبر موقعنا

 على اإلنترنت فإننا ننصحك بمراجعة شروط االستخدام وسياسات الخصوصية
لضمان االمتثال وتحديد كيفية استخدامهم �علوماتك

٧- خوض ا�غامرة
 ا�شاركة في التجربة تعني أنك قد تتفاعل مع بيئة ا�غامرة ،  ولكن التجربة ال تتطلب

 استخدام أي قوة مفرطة أو قدرات جسدية ، على سبيل ا�ثال ال الحصر ، الشتم،
 الضرب، قذف االشياء. أنت توافق على أن االستخدام ا�تعمد أو غير ا�الئم أو ا�فرط
 للقوة أو اإليذاء قد يؤدي إلى إنهاء التجربة دون استرداد األموال وسيجعلك مسؤوًال

عن أي أضرار أو خسارة
جميع األلغاز ا�وجودة داخل الغرف ال تحتاج إلى القوة أو العنف

 يمنع التصوير أو إدخال الجوال داخل الغرف ، قد يواجه ا�شارك بعض ا�واقف
 ا�رعبة. ا�نشأة غير مسؤولة عن أي أمراض صحية لدى ا�شارك.  يلتزم ا�شاركون

بالوقت ا�حدد للعبة، ويلزم الحضور قبل ا�وعد بـ ٢٠ دقائق على االقل
في حال التأخير؛ يتم خصمها من الوقت ا�حدد للغرفة 

في حال مخالفة تعليمات ا�غامرة سوف يتم إنهاءها وعدم استرجاع ا�بلغ ا�دفوع 
يتحمل ا�شارك قيمة أي عمل تخريبي أو االحتفاظ بأي من ممتلكات الغرفة

يمنع التدخ� في جميع مرافق ا�نشأة
تنويه:- جميع الغرف مراقبة بكاميرات مراقبة صوت وصورة

 كاميرات ا�راقبة هي �ساعدة ا�شارك� لحل االلغاز عند الحاجة و اعطاء تعليمات عند
الضرورة

 الكحول وا�خدرات غير مسموح بها. نحتفظ بالحق في رفض دخول العميل إذا كان
هناك شك في أنه تحت تأثير ا�خدرات أو الكحول

٤- سياسة اإللغاء وتغيير الحجوزات
األلعاب عبارة عن مغامرة مباشرة

ا�بلغ ا�دفوع غير مسترد في حال اإللغاء أو عدم الحضور ألي سبب كان
 إذا كنت ترغب في تغيير موعد حجز مسبق ، يتع� عليك االتصال تلفونيًا 

قبل ٤٨ ساعة من موعد الحجز
فرع جدة 0501705577 / فرع الرياض 0503792777

ال يمكن إعادة جدولة أي حجز ضمن ٤٨ ساعة
 يمكن تغيير موعد الحجز مرة واحدة وضمن فترة ٣٠ يوم فقط من تاريخ الحجز 
 وتخضع لتأكيد خطي من طرفنا لتاريخ ووقت الحجز ا�عاد جدولته. ال يمكن إعادة

جدولة الحجوزات التي تتم في نفس اليوم إلى يوم أو وقت آخر

:


