
Regulamin Miasteczka 
GALERII FOCUS BYDGOSZCZ 

 

 

1. Organizatorem eventu „Dziecko Królem Historii – Wyspa Piratów” jest Studio 

MB ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz. 

2. Miasteczko czynne jest w dniach 27.01-08.02.2020 w godzinach 10:00-18:00. 

3. Poza godzinami otwarcia miasteczka wstęp na jego teren jest zabroniony. 

4. Wstęp na teren Miasteczka jest bezpłatny. 

5. Strefa Miasteczka przeznaczona jest dla dzieci od 4-go do 12-go roku życia. 

6. Udział uczestników w animacjach i przebywanie na terenie Miasteczka jest 

jednoznaczny z akceptacją przez ich rodzica/opiekuna zapisów niniejszego 

regulaminu. 

7. Rodzic/opiekun wyrażając zgodę na wejście dziecka na teren Miasteczka i 

udział w animacjach ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka. 

8. Animacje i pobyt na terenie Miasteczka jest moderowany przez koordynatora 

i moderatorów. 

9. Każde dziecko po wejściu do Miasteczka otrzymuje możliwość przebrania się 

w strój piracki, który ubiera wyłącznie na swoją odzież. 

10. W wyznaczonych strefach przez moderatorów dzieci przebywają bez obuwia. 

11. Na terenie Miasteczka nie może jednorazowo przebywać więcej niż 20 

uczestników. 

12. W przypadku, kiedy z Miasteczka korzysta zorganizowana grupa, organizator 

ma prawo odmówić wejścia kolejnym osobom. 

13. Osoby te będą mogły wejść na teren Miasteczka po opuszczeniu go przez 

grupę zorganizowaną. 

14. Rodzic / opiekun nie może oddalać się od terenu Miasteczka i pozostawiać 

dziecka bez opieki. 

15. Odpowiedzialność za uszkodzenia poczynione przez dziecko na terenie 

Miasteczka ponosi rodzic/opiekun. 

16. Za rzeczy pozostawione na strefie eventowej organizator, a także właściciel 

centrum handlowego nie ponoszą odpowiedzialności. 

17. Zabrania się z korzystania ze strefy eventowej w sposób niezgodny z jej 

przeznaczeniem. 

18. Na terenie Miasteczka obowiązuje zakaz spożywania napojów i produktów 

spożywczych. 

19. Na terenie Miasteczka zabrania się wchodzenia i/lub opierania się o elementy 

scenografii oraz ogrodzenia, a także ich przestawiania. 

20. Na terenie Miasteczka obowiązuje zakaz wnoszenia przedmiotów 

potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie 

lub inny uszczerbek na zdrowiu. 

21. W przypadku zachowania niestosownego, które odbiega od powszechnie 

przyjętych norm, organizator ma prawo poprosić opiekuna o zabranie 

dziecka z Miasteczka. 

22. W przypadku konieczności indywidualnej opieki nad uczestnikiem zabawy, 

dopuszcza się pomoc rodzica/opiekuna. 

23. Prawo do składania reklamacji, przysługuje Uczestnikom w ciągu 14 dni od 

dnia zakończenia eventu. Reklamacja powinna być złożona w formie 

pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "Wyspa Piratów" na adres: Studio MB, 

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz.  Do zachowania terminu wniesienia 



reklamacji wystarczy nadanie jej w placówce pocztowej przed upływem 

powyższego terminu. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni 

roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja 

powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer 

telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji. 


