Załącznik nr 6 do Regulaminu/Ogólnych Warunków Przebywania w Resorcie „POŁONINY”.

Regulamin Zajęć Animacyjnych w Resorcie „Połoniny” w Bukowcu
§ 1.
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin dotyczy zajęć animacyjnych organizowanych w Resorcie „Połoniny”, Bukowiec 81, 38610 Polańczyk, dalej jako „Zajęcia”.
2. Organizatorem Zajęć jest firma FK Wedding Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 2, 35-016 Rzeszów
NIP 8133865772, dalej jako „Organizator”.
3. Resort zastrzega sobie prawo do zmiany Organizatora, o czym poinformuje najpóźniej w dniu rozpoczęcia
zapisów na dane Zajęcia w formie ogłoszenia, które zostanie wywieszone w miejscu przewidzianych Zajęć
oraz w Recepcji.
4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Zajęciach jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu w momencie
dokonywania rezerwacji przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, dalej jako „Opiekun”.
5. Uczestnikiem Zajęć może być dziecko w wieku od 3 roku życia, którego rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę
na udział dziecka w konkretnych Zajęciach, dalej jako „Uczestnik”.
6. Zajęcia mają na celu zorganizowanie czasu wolnego Uczestników Zajęć podczas pobytu w Resorcie, nie mają
jednak na celu przejęcia opieki nad Uczestnikami od ich Opiekunów. W trakcie trwania Zajęć Uczestnik
pozostaje pod opieką Opiekuna.
§ 2.
[Organizacja Zajęć]
1. Opiekun Uczestnika zostanie poinformowany o dokładnym miejscu i czasie Zajęć.
2. Organizator może wprowadzić limit zapisów na konkretne Zajęcia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby Uczestników na konkretne Zajęcia.
Nieosiągnięcie minimalnej liczby Uczestników może skutkować odwołaniem Zajęć.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejsca prowadzenia Zajęć lub ich odwołania.
Informacja w tym zakresie zostanie niezwłocznie udostępniona w recepcji Resortu „Połoniny”.
5. Zajęcia prowadzone są przez Animatora, którym może być Organizator osobiście lub osoba współpracująca
z Organizatorem.
6. Uczestnik wraz z Opiekunem obowiązani są do punktualnego przybycia w miejsce prowadzenia Zajęć.
7. Opiekun jest obowiązany przed rozpoczęciem Zajęć poinformować Animatora o wszelkich przeciwskazaniach
medycznych do udziału Uczestnika w Zajęciach oraz o jego chorobach i uczuleniach.
8. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Uczestnika w czasie Zajęć spoczywa na jego Opiekunie.
Animator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników, którzy nie chcą uczestniczyć w proponowanych
Zajęciach lub oddalają się od miejsca prowadzonych Zajęć.
9. Animator może odmówić uczestnictwa w Zajęciach Uczestnikowi, który postępuje wbrew poleceniom
Animatora lub je ignoruje, zwłaszcza w przypadku, w którym zachowanie Uczestnika utrudnia lub
uniemożliwia prowadzenie zajęć dla pozostałych Uczestników.

10. Uczestnik oraz Opiekun Uczestnika zobowiązani są do wykonywania poleceń Animatora w celu zachowania
bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia Zajęć.
11. W trakcie Zajęć wykonywane są zdjęcia oraz nagrania, które mogą zostać wykorzystane w celach
promocyjno-marketingowych zarówno przez Resort jak i Organizatora. Udział w Zajęciach jest równoznaczny
z zezwoleniem na wykorzystanie wizerunku Uczestnika.
§ 3.
[Postanowienia końcowe]
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2022.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w recepcji Resortu „Połoniny” oraz na www.poloniny.pl
3. Opiekun jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed wyrażeniem pisemnej
zgody na udział dziecka w Zajęciach.
4. Wzięcie Udziału w Zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu/Ogólnych warunków przebywania
w Resorcie „POŁONINY” w Bukowcu i jego integralną część.

