
REGULAMIN EVENTU „BALONOWE MIASTECZKO” W GALERII BRONOWICE W KRAKOWIE 

 

§ 1 Organizator i czas trwania eventu 

1. Organizatorem eventu „Balonowe miasteczko”, zwanej w dalszej części regulaminu „Eventem”, jest firma 

PLAY MAKER SŁAWOMIR BOCHNAK, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO, NIP: 7822095131, zwana dalej: 

„Organizatorem”. 

2. Event odbywa się w dniu 4 czerwca 2022, w godzinach 12:00 – 18:00 na terenie Centrum Handlowego 

Galeria Bronowice w Krakowie, przy ul. Stawowej 6, 31-346 Kraków. 

3. Event odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w evencie 

1. Uczestnikami eventu mogą być dzieci w wieku od 3 do 14 lat zwane dalej „Uczestnikami 

eventu”.                                                                                                                                                     

2. W evencie udział mogą brać dzieci, których opiekunowie prawni zapoznali się z Regulaminem 

znajdującym się na terenie eventu i zaakceptowali postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Uczestnicy 

1. Uczestnicy eventu znajdują się pod opieką ich prawnych opiekunów. 

2. Na terenie bezpośredniego odbywania się eventu przebywają tylko Uczestnicy. Opiekunowie przebywają 

w wyznaczonej przez Animatorów strefie bezpośrednio przyległej do terenu eventu. 

3. Liczba uczestników eventu nie może przekraczać 30 osób w tym samym czasie. W przypadku większej 

liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia 

udziału w evencie.  

4. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc w grupach animacyjnych, Uczestnik może brać udział w 

evencie przez czas nieprzekraczający 3 godzin zegarowych. 

5. Ze względów bezpieczeństwa na terenie eventu zabrania się: 

·         wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt, 

·         wnoszenia i spożywania napojów i posiłków, 

·         niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia, 

·         wynoszenia elementów wyposażenia, 

·         biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg eventu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w evencie Uczestnika, który nie przestrzega 

zasad niniejszego Regulaminu. 

7. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika eventu odpowiedzialność ponosi 

jego prawny opiekun / ponoszą jego prawni opiekunowie. 



8. Uczestnicy eventu zobowiązani się do wykonywania prac plastycznych zgodnie ze wskazaniami Animatora 

oraz wykorzystywania materiałów używanych w evencie zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami 

Animatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń ciała Uczestników eventu 

wynikających z niezgodnego z instrukcjami prowadzącego posługiwania się materiałami. 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. 

11. Event jest imprezą publiczną i może z niego zostać wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek 

Uczestników (dalej jako „Zdjęcia”). Opiekunowie prawni Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie ich wizerunku oraz wizerunku Uczestników (dzieci) na Zdjęciach oraz na wykorzystanie 

Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich osobom trzecim. 

12. Od Uczestników eventu nie pobierane są żadne opłaty. 

 


