Regulamin
§1
Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania strefy zabaw dla dzieci w Hali Mistrzów we Włocławku podczas wybranych przez
Organizatora gier drużyny Anwil Włocławek w czasie rozgrywek ligowych. Strefa zabaw jest otwarta 30 min. przed
widowiskiem sportowym aż do jego zakończenia (do zakończenia meczu).
§2
1. Organizatorem Kącika jest Centrum Zabaw Rio mieszczący się we Włocławku przy ulicy Zielony Rynek 21.
2. Organizator wyznacza osoby obsługujące Kącik, w tym jednego animatora oraz jednego pracownika Organizatora.
3. Animator sprawuje opiekę nad dziećmi pod nieobecność rodzica lub opiekuna prawnego.
4 . Ze względów bezpieczeństwa w strefie zabaw mogą przebywać jedynie osoby, które ukończyły 3 rok życia.
5. Dzieci, które są pozostawione w kąciku zabaw mają ograniczenie czasowe 1h w zależności od godziny widowiska sportowego.
6. Pobyt dziecka w Kąciku jest bezpłatny.
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Strefa zabaw dla dzieci zostaje otwarta na 30 min. przed rozpoczęciem widowiska sportowego.
Warunkiem dopuszczenia dziecka do strefy zabaw jest granica wieku, którą wskazuje § 2 ust. 5 regulaminu.
Organizatorzy lub pracownicy strefy zabaw dla dzieci mają prawo do weryfikacji wieku osób chętnych do przebywania w
strefie zabaw.
4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany przed pozostawieniem dziecka wypełnić oświadczenie.
5. Liczba dzieci znajdujących się w strefie zabaw nie może przekraczać 15 uczestników w ciągu godziny.
6. Dzieci są doprowadzane do strefy zabaw przez rodziców/opiekunów. Dziecko może wejść lub opuścić obszar strefy
zabaw tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
7. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze strefy zabaw dla dzieci najpóźniej 10 minut po zakończeniu widowiska
sportowego.
8. Dzieci pozostawione przez rodziców/opiekunów w strefie zabaw przebywają w niej na wyłączną odpowiedzialność
rodziców/opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez dziecko w strefie
zabaw. Organizatorzy, pracownicy strefy zabaw oraz zarządzający Halą Mistrzów nie ponoszą odpowiedzialności za
bezpieczeństwo osób przebywających na obszarze strefy zabaw, a w szczególności nie odpowiadają za szkody lub
krzywdy będące następstwem niedostosowania zabawy do wieku dziecka i umiejętności dziecka. Za rzeczy
pozostawione na obszarze strefy zabaw Organizatorzy, Pracownicy strefy zabaw oraz zarządzający halą nie ponoszą
odpowiedzialności.
9. Za szkody wyrządzone przez dziecko w strefie zabaw dla dzieci odpowiedzialność ponosi jego rodzic/opiekun.
10. W strefie zabaw dla dzieci będą wykonywane zdjęcia fotograficzne, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb
marketingowych organizatora, w tym na stronie http://kkwloclawek.pl/, http://rio.wloclawek.pl/ oraz na profilach
organizatora na serwisie społecznościowym facebook. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na
nieodpłatne wykorzystanie zdjęć dziecka i jego wizerunku w wyżej wymienionym celu.
11. Pozostawienie dziecka w strefie zabaw dla dzieci jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

