
REGULAMIN PARKU ROZRYWKI 2020 

1. Zasady organizatora wydarzenia.  

a. Zebranie danych kontaktowych od obsługi wydarzenia (tzw. Tracking 
pracowników). 

b. Obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, 
szczególnie mających kontakt z użytkownikami. 

c. Obowiązkowe samodzielne wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony 
osobistej. 

d. Dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy oraz przy wyjściu. 
e. W toaletach i kabinach TOI-TOI są dostępne środki do higieny i dezynfekcji 

dłoni. 
f. Organizator zapewnia zabezpieczenie przedmedyczne. 
g. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia. Informacja o 

odwołaniu imprezy, będzie umieszczona na stronie Ośrodka Kultury -  
http://ok-czudec.pl/ oraz fb - https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-
Kultury-w-Czudcu-673160896134318. 

h. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

2. Zasady korzystania z urządzeń dmuchanych. 
 

a. Osoby korzystająca z urządzeń zobowiązane są do podporządkowania się 
obsłudze urządzenia. 

b. Z dmuchańców mogą korzystać osoby cechujące się dobrym stanem zdrowia. 
c. Z urządzeń dmuchanych wszyscy korzystają wyłącznie na własne ryzyko                 

i swoją odpowiedzialność.  
d. Osoby niepełnoletnie korzystają z dmuchańca tylko i wyłącznie za zgodą 

rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 
e. Za dzieci korzystające z dmuchańca pełną odpowiedzialność ponoszą ich 

rodzice lub opiekunowie. 
f. Prosimy nie zostawiać w strefie i obrębie dmuchańca dzieci bez opieki. 
g. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zaprzestać korzystania 

urządzenia i poinformować o tym fakcie obsługę. 
h. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

urządzenia należy niezwłocznie poinformować obsługę. 
i. Dziecko korzystające z zabawek dmuchanych musi mieć zdjęte buty i musi 

mieć założone skarpetki. 
j. Za szkody wyrządzone celowo lub przez nieprzestrzeganie niniejszego 

regulaminu lub poleceń pracowników obsługi odpowiedzialność ponoszą 
użytkownicy lub w przypadku niepełnoletnich -ich opiekunowie. 

k. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na zdrowiu i urazy fizyczne 
wyrządzone na dmuchańcu lub w jego obszarze. 

l. Zabronione jest przebywanie w pobliżu urządzeń napędzających dmuchańce – 
może to grozić porażeniem elektrycznym. 
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m. Na urządzenia dmuchane m.in. zjeżdżalnie, place zabaw,  obowiązuje 
jednorazowy limit dzieci – 6 osób. 

n. Dezynfekcja urządzeń dmuchanych, będzie odbywała się co 30 min. metodą 
natryskową. 

o. Urządzenia: m.in. quady, karuzela, eurobungge, łódki, będą dezynfekowane 
po każdym użytkowniku. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy obsługa zostanie 
poinformowana o korzystaniu z urządzenia przez kilku domowników 
bezpośrednio po sobie (np. rodzeństwo).  

p. Użytkowników prosi się o zachowanie dystansu społecznego (1,5m) podczas 
oczekiwania na wejście na urządzenie. 

q. Kontraktor zapewnia środki do dezynfekcji urządzeń oraz dla użytkowników 
urządzeń.  
 

3. Punkt gastronomiczny. 
 

a. Punkt gastronomiczny prowadzi firma będąca pod nadzorem Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

b. Pracownicy obsługujący punkt gastronomiczny zobowiązani są sprzedawać 
żywność z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj. obowiązkowe 
maseczki/przyłbice, rękawiczki, dystans społeczny. 

c. Punkt gastronomiczny zapewnia płyn do dezynfekcji dłoni. 
d. Klienci zobowiązani są zachować dystans społeczny (1,5m). 
e. Wszelkie odpady należy wyrzucać to koszy rozmieszczonych na terenie parku 

rozrywki.  

 

 

ORGANIZATOR IMPREZY ŻYCZY WSZYSTKIM 
UCZESTNIKOM MIŁEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


