
REGULAMIN „KĄCIKA ZABAW ” 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania „Kącika zabaw dla dzieci” (dalej: „Kącik Zabaw”) zlokalizowanego 

w obiekcie sportowym Polsat Plus Arena Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80 - 560 Gdańsk, w Strefie Loże VIP. 

2.  Podmiotem odpowiedzialnym za organizację „Kącika Zabaw” jest Agencja Eventowa IKA spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-278) przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 

34/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - 

Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000619407, REGON: 364494891, NIP: 5842750017,  

w imieniu i na rzecz której działa komplementariusz Agencja Eventowa IKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Gdańsku (80-278) przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 34/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem 0000614493, REGON: 364267899, NIP: 5842749149, (dalej: „Organizator”). 

3. Kącik Zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 13 lat. 

4. Dzieci  mogą przebywać w Kąciku Zabaw wyłącznie pod nadzorem rodzica bądź opiekuna prawnego.  

5. Pobyt dziecka w Kąciku Zabaw jest bezpłatny.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo, do wyznaczenia maksymalnej liczby dzieci przebywających w danym czasie  

w Kąciku Zabaw, mając na uwadze w szczególności względy bezpieczeństwa. 

7. Organizator  wyznacza osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Kącika Zabaw, w tym osoby animujące gry  

i zabawy dla dzieci. Organizator wyznacza w powyższym zakresie osoby dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami oraz 

doświadczeniem. Organizator wyznacza ponadto granice obszaru Kącika Zabaw mając na uwadze względy bezpieczeństwa. 

8. Przed wejściem na obszar Kącika Zabaw rodzic lub opiekun prawny powinien zadbać, aby dziecko nie posiadało ze sobą 

przedmiotów niosących ryzyko obrażeń np.: wisiorki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, nożyczki, etc. 

9. Dziecko przebywające w Kąciku Zabaw ma obowiązek: 

a)  wykonywać prośby i polecenia osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Kącika Zabaw, 

b) poszanowania wyposażenia Kącika Zabaw, gier, zabawek, sprzętów, elementów konstrukcji itp. 

c) używania wszelkich zabawek oraz wszelkich urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 

10.  W Kąciku Zabaw zabronione jest: 

a) przeklinanie, bicie, szarpanie oraz popychanie innych dzieci, 

b)  wnoszenie jedzenia, picia, 

c) spożywania jedzenia, picia, rzucie gumy podczas zabawy, 

d) wychodzenia dzieci poza wyznaczony obszar Kącika Zabaw. 

11.  Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

12.  Przebywanie dziecka w Kąciku Zabaw jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu przez Rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

13. Dzieci przebywające w Kąciku Zabaw pozostają pod nadzorem i opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy powinni 

przebywać przy Kąciku Zabaw przez cały czas, w którym ich dziecko przebywa w Kąciku Zabaw. Organizator nie zapewnia 

opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Kąciku Zabaw, w tym w szczególności nad dziećmi, których rodzice lub 

opiekunowie prawni oddalili się od Kącika Zabaw. 

14.  Niezależnie od powyższego, zastosowanie znajdują także postanowienia Regulaminu Stadionu, Regulaminu dotyczący 

zasad korzystania z Lóż VIP na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk oraz Regulaminu Imprezy Masowej dostępne na 

stronie https://polsatplusarenagdansk.pl/regulaminy/ 

15.  Regulamin obowiązuje z dniem jego ogłoszenia. 

 

OPRACOWAŁ         ZAOPINIOWAŁ 

/Organizator/         /Arena Gdańsk Operator/ 


