REGULAMIN
imprezy plenerowej „Dzieciaki gotują” w dniu 1 czerwca 2019 r.
na terenie Stacji Narciarskiej Soszów w Wiśle-Jaworniku

1. Uczestnikami imprezy plenerowej „Dzieciaki gotują”, zwanej dalej Imprezą,
są dzieci oraz ich opiekunowie prawni.
2. Impreza odbywa się na terenie Stacji Narciarskiej Soszów – Stacja Pośrednia
w dniu 1 czerwca 2019 r. od godz. 10:00 do godz. 17:00.
3. Dzieci do 12 lat (rocznik 2007), będące uczestnikami Imprezy mają prawo do
jednorazowego bezpłatnego wjazdu i zjazdu koleją linową na Stację
Pośrednią. Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zakupu biletu
zapewniającego wjazd i zjazd koleją linową w kwocie 18,00 zł.
4. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachować się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności
przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W trakcie trwania Imprezy dziecko znajduje się pod stałą opieką jego
opiekuna prawnego. Skorzystanie przez dziecko z transportu koleją linową
bezwzględnie wymaga obecności jego opiekuna prawnego.
6. Zakup biletu na kolej linową przez opiekuna prawnego jest równoznaczny z
wyrażaniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie
obejmującym samego opiekuna prawnego, jak też powierzone jego pieczy
dziecko, którzy w wyniku zakupu biletu otrzymują status uczestnika
Imprezy.
7. Obowiązujące uczestników Imprezy zasady transportu koleją linową, a w
szczególności zasady bezpieczeństwa, opisane są w ogólnodostępnym
Regulaminie Stacji Narciarskiej Soszów w Wiśle.
8. Uczestnicy Imprezy akceptują okoliczność, iż Impreza ma charakter
plenerowy, to jest wiąże się z ryzykiem wystąpienia zmiennej pogody,
nierówności terenu, ukąszeń stawonogów i tym podobnych.
9. Na terenie Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych oraz środków
odurzających.

10. Organizator imprezy ma prawo w przypadku stwierdzenia zakłócenia
porządku i łamania Regulaminu wezwania osoby winnej takich czynów do
opuszczenia terenu Imprezy lub jej przekazania w ręce Policji.
11. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na fotografowanie oraz filmowanie
Imprezy przez pozostałych uczestników Imprezy.
12. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich
wizerunku, także podlegających ich pieczy nieletnich, w ewentualnych
materiałach zdjęciowych, filmowych, radiowych, w publikacjach
promocyjnych realizowanych przez organizatorów Imprezy.
13. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie odpowiadają
rodzice bądź opiekunowie prawni. Opiekunowie prawni odpowiadają za
dobór serwowanych w trakcie Imprezy posiłków – z uwagi na możliwe
przeciwwskazania dla zdrowia nieletniego, jak też za zachowania nieletniego
w trakcie animacji.
14. Do prowadzenia działalności handlowej na terenie Imprezy są uprawione
jedynie osoby posiadające pisemną zgodę.
15. Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie
go na stronie internetowej oraz w kasach Stacji Narciarskiej Soszów.

