
Regulamin „Letnia przygoda w Parku Family Fun 2021’’ 

w Parku Family Fun, ul. Zaborska 33 Oświęcim 

1.Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 do godz.16.00. 

2.Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

3.Na terenie Parku Family Fun bezwzględnie obowiązują zasady higieny oraz bezpieczeństwa sanitarnego 

związanego z zagrożeniem Covid-19  

4.Uczestnicy mają obowiązek: 

• bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców 

• przestrzegać reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem Covid-19 

• przestrzegać ramowego harmonogramu warsztatów 

• brać udział w realizacji programu warsztatów 

• szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie). 

• kulturalnie zachowywać się podczas zajęć oraz spożywania posiłków 

• uczestnik warsztatów zobowiązany jest do posiadania wygodnego, nie krępującego ruchów ubrania, 

dodatkowego stroju na zmianę oraz wygodnego obuwia sportowego 

5.Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach (bez możliwości zwrotu opłaty za warsztaty). 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas warsztatów oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie 

przynosić na warsztaty cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. 

niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

7. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek: 

• Odbierać dzieci po zakończonych zajęciach najpóźniej do godz. 16.00. Za każdą następną rozpoczętą godzinę 

przebywania uczestnika poza zajęciami pobierana jest opłata w cenie biletu opieki indywidualnej, która wynosi 

18 zł od dziecka. 

• Poinformować organizatorów o ewentualnych alergiach pokarmowych dziecka 

• Dokonać rezerwacji telefonicznej lub osobistej – wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł za pojedyncze 

zajęcia i 300 zł za karnet 5 warsztatów najpóźniej na 7 dni od daty rezerwacji pod rygorem usunięcia z listy 

• Dokonać wpłaty całości kwoty, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów: 500 zł/karnet 5 warsztatów 

(200 zł w przypadku wcześniejszej wpłaty zaliczki), 110 zł jednorazowe warsztaty ( 60 zł w przypadku 

wcześniejszej wpłaty zaliczki ) W przypadku 2 rodzeństwa obowiązuje zniżka – 10% na dziecko, za trzecie 

dziecko – 20%. Wpłatę można zrobić gotówką bądź kartą na miejscu lub przelewem na konto: ABS Bank 

Spółdzielczy Andrychów 60 8110 1023 2003 0304 0657 0004, w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka 

oraz termin warsztatów. 

8. Biorąc udział w warsztatach rodzic/prawny opiekun Uczestnika wyraża jednocześnie zgodę na publikowanie 

jego wizerunku na zdjęciach i filmach z zajęć. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, 

prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane w mediach w celach 



sprawozdawczych i promujących wydarzenie, zgodnie z etyką i przepisami prawa. Prawny opiekun Uczestnika 

oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z 

działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie 

wypowiedzi oraz swojego wizerunku bez powiadomienia w celu reklamy i promocji warsztatów oraz innych 

wydarzeń organizowanych przez Park Family Fun. 

9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW warsztatów. 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść. 

Oświęcim  ......................................... Podpis rodzica: .................................. 


