Regulamin Strefy Dziecięcej IPW Kids
2022

1. Organizatorem IPW Kids jest firma Magdalena Maria Sromek Animatu z siedzibą w
Złożeńcu, ul. Wisławów 11, 42-436 Złożeniec, NIP: 5512630706, Regon: 367435423
2. Strefa Dziecięca IPW Kids zwana dalej Strefą jest integralną częścią Imprezy
środowiska wspinaczkowego IPW FEST 2022 z zastrzeżeniem, że Regulamin Imprezy
ściśle wiąże się z Regulaminem Strefy Dziecięcej.
3. Wpłaty na wydarzenie będą przyjmowane za pośrednictwem Przelewy24. Wszystkich
klientów
obowiązuje
możliwość
zgłoszenia
reklamacji
na
adres:
animatu.podroze@gmail.com, najpóźniej w dniu zakończenia wydarzenia. Reklamacja
zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od daty złożenia.
-

Odstąpić od umowy można maksymalnie na 21 przed rozpoczęciem wydarzenia
wraz ze zwrotem 70% wpłaty, która zostanie dokonana w ciągu 14 dni. Po tym
terminie nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłaty.

3. Strefa działa w dniach 20-22 maja 2022 roku od godziny 16.00 w piątek do godziny
14.30 w niedzielę w Dolinie Będkowskiej.
4. Główną bazą IPW Kids jest teren prywatny na ulicy Grzybowej 10 w Dolinie
Będkowskiej. Miejsce to przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby Strefy.
5. Strefa jest przeznaczona dla dzieci między 4 a 16 rokiem życia z zastrzeżeniem, iż
osoby, które w dniu rozpoczęcia IPW FEST 2022 nie ukończyły 16 roku życia mogą brać
udział wyłącznie w programie Strefy IPW Kids.
6. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja dzieci przez rodziców lub opiekunów za
pośrednictwem formularza elektronicznego, wpłata wpisowego oraz potwierdzenie
zgłoszenia przy wejściu na teren Strefy.
7. Przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów zobowiązuje się do całodobowej
obecności na terenie IPW FEST 2022 w stanie trzeźwym.

8. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę, zróżnicowany program zajęć i zabaw,
równocześnie zastrzegając, że to rodzice lub opiekunowie sprawują nadzór nad dziećmi
przez cały czas trwania Imprezy. Podczas realizacji programu Strefy instruktorzy i
animatorzy pełnią pieczę nad uczestnikami IPW Kids.
9. Organizator nie pełni pieczy nad dziećmi w czasie posiłków oraz poza godzinami
pracy Strefy, a rodzice lub opiekunowie zobowiązani są na ten czas odebrać dzieci.
10. Elementem Strefy jest kawiarnia „KidsCafe”, gdzie dzieci młodsze, niż 4 lata mogą
korzystać z dostępnych atrakcji pod stałym nadzorem rodzica bądź opiekuna.
11. W godzinach realizacji programu zabaw Organizator prosi o nierozpraszanie
dzieci.
12. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dzieci w odpowiednie
stroje oraz obuwie niezbędne do realizacji programu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (szczególnie sprzęt
elektroniczny) zgubione, uszkodzone, pozostawione bez opieki w czasie realizacji zajęć
programowych.
14. Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
16. Administratorem Państwa danych osobowych jest jest firma Animatu z siedzibą w
Złożeńcu, ul. Wisławów 11, 42-436 Złożeniec.

