
 
 
 

 
 

REGULAMIN STREFY ZABAW 
 
 
 

1. Strefa Zabaw (dalej „Strefa”) czynna jest w dniu 04 czerwca 2022 r.  w godzinach 

10:00-16:00. 

2. Strefa przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-11 lat. 

3. Korzystanie ze Strefy jest bezpłatne. 

4. Dzieci mogą przebywać  w Strefie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w Strefie odpowiedzialni są rodzice lub 

opiekunowie dzieci. 

6. Jeśli w Strefie przebywać będzie powyżej 20 dzieci, animatorzy mają prawo odmówić 

dzieciom i ich opiekunom wejścia do Strefy ze względów bezpieczeństwa i komfortu 

zabawy dzieci już przebywających w Strefie.  

7. Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie mogą mieć podczas zabawy biżuterii oraz  

jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów. 

8. Podczas przebywania  w Strefie nie należy:  

- popychać, szarpać lub zachowywać się w sposób agresywny, niebezpieczny lub 
noszący znamiona dyskryminacji w stosunków do innych dzieci; 
- wnosić jedzenia i napojów do Strefy; 
- spożywać słodyczy, jedzenia oraz napojów  
- niszczyć zabawek lub elementów wystroju; 

9. W przypadku gdy dziecko łamie ogólnoprzyjęte  normy dobrego zachowania obsługa 

może poprosić opiekunów o opuszczenie Strefy przez dziecko  

10. Zabrania się wynoszenia poza strefę: zabawek, akcesoriów plastycznych lub 

elementów wystroju. 

11. Uczestnicy zabawy w Strefie zobowiązani są do zachowania czystości i porządku. 

12. Galeria Galena nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie Strefy, które nie przestrzegają zasad opisanych  

w niniejszym Regulaminie lub innych, powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa, 

a w szczególności nie odpowiada za szkody lub krzywdy będące następstwem 

niedostosowania zabawy do wieku i umiejętności dziecka.  

13. Galeria Galena nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź 

pozostawione w Strefie. 

14. Korzystanie ze Strefy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bycie 

fotografowanym/ą oraz na umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz na profilu 

facebook Galerii Galena w Jaworznie, w celach marketingowych i promocyjnych. 

Stworzone materiały są wyłączną własnością Galerii Galena. 

 
 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY! 
 
 
 
 
 
 
 
 


