
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Organizatorem lotów kinderbalonem jest Agencja Live Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańskuprzy ul. Piastowskiej 67, 
80-363 Gdańsk

2.  Kinderbalon czynny jest w dniach od 30.11.2019 do 15.12.2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 
12:00-20:00, w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00-20:00.

3. Uprawnionymi do korzystania z balonu są dzieci o wadze do 27 kg.

4. Przed skorzystaniem z balonu waga dziecka zostanie zweryfikowana na specjalnej wadze.

5. Organizator ma prawo odmówić skorzystania z kinderbalonu, jeżeli waga dziecka przekracza 27 kg.

6. Korzystanie z kinderbalonu jest bezpłatne.

7. Czas lotu kinderbalonu uzależniony jest od ilości chętnych i może być zmienny.

8. Korzystanie z kinderbalonu odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

9. Pierwszeństwo do korzystania z kinderbalonu mają dzieci, które robią to po raz pierwszy.

10.  Dzieci przed skorzystaniem z kinderbalonu zobowiązane są do zdjęcia odzieży wierzchniej oraz do założenia 
z pomocą obsługi kasku oraz pasów bezpieczeństwa.

11. Po skorzystaniu z kinderbalonu dzieci zobowiązane są do zdjęcia pasów oraz zwrotu kasku.

12. Podczas lotu dzieci musza trzymać się lin wskazanych przez obsługę.

13. W koszyku balonu dzieci muszą przebywać w pozycji stojącej.

14. Na terenie kinderbalonu mogą znajdować się tylko dzieci, korzystające z niego oraz obsługa.

15. Organizator zastrzega sobie prawo przerwy w korzystaniu z lotów kinderbalonem, bez podawanie przyczyny.

16.  Na czas prac porządkowych na terenie kinderbalonu organizator może wyprosić wszystkich z terenu 
i zarządzić przerwę.

17. Nad bezpieczeństwem lotów balonem czuwa cały czas obsługa.

18. W locie kinderbalonem nie powinny uczestniczyć dzieci, mające lęk wysokości.

19. Dzieci korzystające z kinderbalonu przez cały czas muszą przebywać pod opieką dorosłych.

20. Odpowiedzialność za dzieci podczas lotu balonem ponoszą rodzice/opiekunowie.

21.  Wszelkie uwagi, reklamacje, zgłoszenia roszczeń muszą odbyć się przed zakończeniem lotu, po rozstaniu się 
z obsługą roszczenia nie będą uwzględniane.

WSZYSCY UCZESTNICY PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE 
I WOKÓŁ KINDERBALONU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

1. Bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi kinderbalonu.

2. Kulturalnego zachowania się na terenie kinderbalonu.

3. Niezwłocznego zawiadomienia obsługi kinderbalonu w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości.

REGULAMIN KINDERBALON
Rodzice/Opiekunowie z dziećmi korzystający z Kinderbalonu zobowiązani są do 
zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzeganiem jego postanowień


