WIOSNA NADCHODZI
NA PLACU DO RADOŚCI
Katowice 26 lutego – 06 marca 2021

REGULAMIN PLACU DO RADOŚCI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Placu do Radości (ul. Kościuszki 229, 40-600
Katowice) podczas akcji Wiosna nadchodzi na Placu do Radości, zwanego dalej: „Strefą”.

2. Podmiotem udostępniającym Strefę jest agencja LIVE sp. zo.o. ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk
zwana w dalszej części „Organizatorem”.
3. Korzystać ze Strefy mogą pełnoletnie osoby fizyczne, oraz osoby niepełnoletnie, które uzyskały
zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie ze Strefy.
4. Warunkiem korzystania ze Strefy jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się
z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowaniu jego treści, jak również o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do korzystania ze Strefy. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie składane
jest przez przedstawiciela ustawowego.
5. Korzystanie ze Strefy jest nieodpłatne.
6. Strefa jest czynna w ramach akcji Wiosna nadchodzi na Placu do Radości w dniach 26-27.02.2021
oraz 06-07.03.202w godzinach od 10:00 do 18:00.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY
1.

Urządzenia udostępniane w ramach Strefy przeznaczone są wyłącznie do jazdy na Go Kartach.

2. Osoby korzystające ze Strefy są zobowiązane do zachowania należytej ostrożności, w celu
zapobiegnięcia narażenia zdrowia i życia własnego oraz pozostałych osób przebywających
w obrębie Strefy.
3. Na Placu poruszać się mogą jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
4. Kierunek jazdy odbywa się tylko w jedną stronę - wyznaczoną przez obsługę Strefy.
5. Osoby towarzyszące mogą przebywać w obrębie Strefy tylko w miejscach wyznaczonych przez
obsługę.
6. Osoby korzystające ze Strefy są zobowiązane do stosowania się do zaleceń osób obsługujących
Strefę.
7. Każdy użytkownik Strefy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia obsługi
o zauważonych uszkodzeniach urządzeń wchodzących w skład Strefy.
8. Ze Strefy nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym, lub będącym pod wpływem środków
odurzających, oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich
lub dla innych osób korzystających ze Strefy, w szczególności:
• chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),
• z chorobami skóry (grzybica, egzema itp.) i nie zagojonymi ranami,
• z chorobami układu wydalania,
• mającym trudności w oddychaniu,
• cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
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• z niewydolnością układu krążenia.
9. Na terenie Strefy zabrania się:
• palenia tytoniu,
• wnoszenia oraz spożywania alkoholu,
• wnoszenia opakowań szklanych,
• wprowadzania psów i innych zwierząt,
• wrzucania oraz pozostawiania przedmiotów zanieczyszczających Strefę lub mogących stworzyć
zagrożenie dla osób korzystających ze Strefy.
10. W przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, osoba naruszająca
zostanie niezwłocznie wydalona ze Strefy.
11. W przypadku zaistnienia konieczności wymagającej konserwacji toru (Przerwa techniczna), obsługa
strefy ma prawo czasowo wyłączyć tor z użytkowania. Zabronione jest pozostawanie na torze podczas
Przerwy technicznej, a także poza godzinami jego otwarcia.Nagrody zostaną wydane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszego Regulaminu oraz zaleceń obsługi.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub w inny sposób utracone przez
osoby przebywające na terenie Strefy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych osób
korzystających ze Strefy.
4. Osoby korzystające ze Strefy ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie
lub zagubienie przedmiotów udostępnionych im w ramach Strefy.
5. Osoby korzystające ze Strefy ponoszą odpowiedzialność za spowodowane przez nie wypadki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia Strefy, w szczególności w przypadku
konieczności dokonania napraw urządzeń wchodzących w skład Strefy.
7. Strefa jest rejestrowana przez system monitoringu, jak również na terenie Strefy będą kręcone filmy
oraz robione zdjęcia. Uczestnictwo oraz przebywanie na terenie Strefy jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osób korzystających ze Strefy na potrzeby
realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas akcji Wiosna nadchodzi na Placu
do Radości nadchodzi, zwłaszcza w mediach społecznościowych, wykorzystywanych
i udostępnianych w sposób komercyjny, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych
(cyfrowych, optycznych, itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

III. DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ
COVID-19
1.

W najbliższym otoczeniu placu jednocześnie może przebywać maksymalnie 7 osób (korzystający
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ze strefy, opiekun oraz osoba z obsługi strefy).
2. Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa.
3. Przed korzystaniem ze stefy należy zdezynfekować dłonie.
4. Należy ograniczyć pobyt na terenie stefy do czasu przejazdu i czynności higienicznych po
zakończonym przejeździe.
5. Go karty są regularnie dezynfekowane przez obsługę strefy.
6. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego na terenie strefy.

