REGULAMIN KORZYSTANIA ZE „STREFY KARBUSIA”
PODCZAS BOGATYŃSKICH DNI WĘGLA I ENERGII KARBONALIA 2018
„Strefa Karbusia” jest miejscem zabawy Państwa Dzieci, do której serdecznie zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Andrzej Grzmielewicz.
Regulamin „Strefy Karbusia” powstał, aby zapewnić Państwa Dzieciom bezpieczną i beztroską zabawę. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nim i jego
przestrzeganie.

7. Korzystanie z urządzeń w „Strefie Karbusia” zobowiązuje Dziecko po
zakończeniu cyklu pracy urządzenia lub zakończonym czasie przewidzianym przez Zarządzającego do opuszczenia urządzenia i ewentualnego ponownego skorzystania w następnych cyklach, o czym
mówi pkt. 3.

18. Dziecko, które w czasie zabawy będzie stanowić potencjalnee zagrożenie
dla siebie i otoczenia będzie upomniane przez Zarządcę. W przypadku,
one zostanie
gdy pomimo tego nadal będzie sprawiać problemy, poproszone
o opuszczenie„Strefy Karbusia”, po uprzednim zawiadomieniuu Rodzica lub
pełnoletniego Opiekuna.

1. Korzystanie ze„Stefy Karbusia” dla Dzieci w wieku do 10 lat, zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Bogatynia jest bezpłatne.

8. Podmiotem zarządzającym „Strefą Karbusia” jest właściciel urządzeń
znajdujących się w „Strefie Karbusia” - Przedsiębiorstwo Rozrywkowe Robland.

19. Na obszarze „Strefy Karbusia” zabrania się palenia tytoniu i spożywania
koholu bądź
alkoholu oraz nie mogą znajdować się osoby po spożyciu alkoholu
środków odurzających.

9. Dzieci poniżej 4 roku życia nie mogą korzystać ze „Strefy Karbusia” bez
opieki Rodzica bądź pełnoletniego Opiekuna.

20. W „Strefie Karbusia” zabrania się podejmowania zachowań,, które mogą
wywoływać upadek lub inny uszczerbek na zdrowiu Dziecka,, Rodzica lub
Opiekuna.

2. Dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, aby mogły korzystać bezpłatnie ze „Strefy Karbusia” muszą posiadać opaski wydane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia założone w widocznym miejscu.
3. Opaski upoważniają Dzieci korzystające ze „Stefy Karbusia” do bezpłatnego, nielimitowanego korzystania z urządzeń znajdujących się w „Stefie
Karbusia”.

10. Bezpłatne korzystanie ze „Stefy Karbusia” upoważnia do korzystania ze
wszystkich urządzeń znajdujących się w „Stefie Karbusia” po okazaniu
opaski przez Dziecko.

4. Dziecko z terenu Miasta i Gminy Bogatynia zgodnie z pkt. 1 upoważnione
jest do otrzymania jednego pakietu opasek (po jednej opasce z koloru pomarańczowa, niebieska i zielona).

11. Dziecko korzystające z urządzenia zobowiązane jest do przestrzegania
Regulaminu „Strefy Karbusia”

5. Opaski będą wydawane od dnia 12 czerwca 2018 roku przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza w Żłobku, Przedszkolach i Szkołach oraz Biurze Karbonaliów – Urząd Miasta i Gminy Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3.
6. Opaski wydawane są dla każdego Dziecka z terenu Miasta i Gminy Bogatynia w trzech kolorach, tj.
● kolor pomarańczowy, bezpłatny wstęp do „Strefy Karbusia”
w piątek 15 czerwca
● kolor niebieski, bezpłatny wstęp do „Strefy Karbusia”
w sobotę 16 czerwca
● kolor zielony, bezpłatny wstęp do „Strefy Karbusia”
w niedzielę 17 czerwca
Uprzedza się, że dany kolor opaski upoważnia do bezpłatnego korzystania ze „Strefy Karbusia” tylko w danym dniu.

12. Dziecko niepełnosprawne wchodzi na obszar „Strefy Karbusia” tylko
i wyłącznie pod opieką Rodzica lub pełnoletniego Opiekuna.
13. Jeżeli na obszarze „Strefy Karbusia” przebywa maksymalna liczba dzieci,
zarządca może regulować wejścia do „Stefy Karbusia”.
14. Dzieci i Rodzice, bądź Opiekunowie Dziecka są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu i poleceń Zarządzającego.
15. Dzieci korzystające ze „Stefy Karbusia” uprasza się o zdjęcie wszelkiej
biżuterii dziecięcej oraz przedmiotów stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.

ich przedmi21. Zabrania się wnoszenia na obszar „Strefy Karbusia” wszelkich
otów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
22. Zabrania się wnoszenia własnych zabawek na obszar „Strefy Karbusia”.
nia czystości
23. Użytkownicy „Strefy Karbusia” zobowiązani są do zachowania
i porządku.
ch Dni Wegla
24. Zarządzający „Strefą Karbusia” oraz organizator Bogatyńskich
i Energii Karbonalia 2018 nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństrzestrzegająwo osób przebywających na obszarze „Strefy Karbusia”, a nie przestrzegająpieczeństwa,
cych regulaminu lub innych powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa,
ące następsta w szczególności nie odpowiadają za szkody lub krzywdy będące
ci dziecka.
wem niedostosowania zabawy do wieku dziecka i umiejętności

16. Zabrania się spożywania pokarmów, picia napojów oraz żucia gumy w czasie zabawy na obszarze „Strefy Karbusia”.

onywane zd25. W czasie zabawy na obszarze „Strefy Karbusia” mogą być wykonywane
ch Dni Węgla
jęcia przez ekipę Zarządzającego lub Organizatora Bogatyńskich
ternetowych
i Energii Karbonalia 2018 celem ich publikacji na stronach internetowych
oraz innych materiałach promocyjnych , na co korzystającyy z zabaw na
ażają zgodę.
obszarze „Strefy Karbusia” i ich Rodzice lub Opiekunowie wyrażają

17. Za zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko urządzeń będących znajdujących się w „Strefie Karbusia” odpowiedzialność ponosi Rodzic lub pełnoletni Opiekun.

26. Uczestnictwo Dziecka w „Strefie Karbusia” jest równoznacznee z akceptacania z zabaw
ją przez Rodzica lub Opiekun niniejszego regulaminu korzystania
dla dzieci na obszarze „Strefy Karbusia”.

