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Wózki dziecięce Kraków Airport
Kraków Airport pushchairs
Aby ułatwić Państwu poruszanie się po lotnisku
z dzieckiem, prosimy o skorzystanie z wózków
dziecięcych. Po skorzystaniu z wózka prosimy
o pozostawienie go przed opuszczeniem sali
odlotów / „gate” w wyznaczonym miejscu.

To help you get around the airport with your
child, please use the pushchairs. Leave pushchair before leaving departure hall / gate in
dedicated drop – off point.

Zasady korzystania:

Condition of use:

Korzystanie z wózków jest bezpłatne.

Using airport pushchair is free of charge.

Dziecko musi przebywać w wózku
w pozycji siedzącej przez cały czas.

Child must be seated in the pushchair
at all times.

Dziecko musi być zapięte w pasy
bezpieczeństwa w które jest
wyposażony wózek.

Child must be secured with belts
at all times when the pushchair
is being moved.

Zabrania się pozostawiania dziecka
w wózku bez opieki.

Child cannot be left unattended.

Wózek musi być obsługiwany
przez osobę dorosłą.

Pushchair must be operated by
an adult.

Do użytku przez dzieci od 6
miesiąca życia; do 15 kg wagi.

Only for use by children from
the age of 6 months; up to 15 kg.

Zabronione jest używanie wózka
w trakcie korzystania z pochylni
lub schodów ruchomych.

Do not use pushchair when using
ramps or escalators.

W przypadku nieprawidłowego działania
wózka – prosimy o kontakt z obsługą
lotniska.

In case of pushchair malfunction
– please contact with airport staff.

Należy pozostawić wózek przed
wyjściem z sali odlotów / „gate”
w wyznaczonym miejscu.

Leave pushchair before leaving
departure hall / gate in dedicated
drop – off point.

Zabronione jest przewożenie bagaży
lub innych rzeczy przy pomocy
wózka dziecięcego.

It is forbidden to transport luggage
or other items with pushchair.

Należy używać wózków z należytą
ostrożnością.

Must be handled with care.

Wózki stanowią własność Kraków Airport.

Pushchairs are owned by Kraków Airport.

