REGULAMIN IMPREZ „DRACULA I PRZYJACIELE W PODRÓŻY”

I WSTĘP
Regulamin powstał dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz właściwej jej
organizacji. Stosowanie się do zaleceń regulaminu ma na celu ochronę i bezpieczeństwo uczestników.
Organizatorem imprez z cyklu „Dracula i przyjaciele w podróży” jest firma Evento, z siedzibą przy ul.
Geodetów 176, 05-500 Piaseczno.
Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-14 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć
udział w spotkaniu tylko w obecności i za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
Prosimy opiekunów osób niepełnoletnich oraz uczestników o stosowanie się do zaleceń niniejszego
regulaminu oraz do poleceń osób obsługujących imprezę.
Za skutki niezgodnych z regulaminem zachowań i działań oraz zaniechań organizator nie ponosi
odpowiedzialności prawnej.
II ORGANIZACJA
1. Użytkownicy powinni stosować się ściśle do poleceń i uwag osób obsługujących imprezę. Jest to
podyktowane względami bezpieczeństwa, a także dobrej organizacji zabawy. W przypadku zachowań
użytkowników, które są niezgodne z poleceniami osób obsługujących oraz regulaminem, obsługujący
mają prawo przerwać imprezę.
2. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji i
reklamy. Wizerunek osób korzystających z atrakcji może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
3. Za zgubione lub skradzione przedmioty organizator nie bierze odpowiedzialności.
4. Do dyspozycji uczestników organizator przygotował 9 stref, znajdujących się w Centrum
Handlowym (Scena, rejestracja/biuro podróży, Gabinet Transformacji Frankensteina, Fotobudka,
Statek, Plaża, stanowisko plastyczne, gra Twister, pełen kolorowych piłek Hotel Transylwania) oraz
jedną strefę zewnętrzną, na której znajdują się przystanek autobusowy i kolorowy piętrowy autobus.
Wszystkie atrakcje są bezpłatne i dostępne dla chętnych w trakcie trwania imprezy w godzinach
11:00-18:00.
III ATRAKCJE
Scena. Na scenie prowadzone są konkursy z nagrodami (12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00)
oraz ogłaszany wynik konkursu na najpiękniejszą kartkę pocztową (17:45). Regulamin konkursu
stanowi osobny zapis.
Rejestracja/biuro podróży. W rejestracji dzieci otrzymują paszporty uprawniające do wzięcia udziału
w podróży, która jest głównym elementem wspólnej zabawy. W recepcji dzieci podają imię oraz wiek,
a także numer telefonu rodzica/opiekuna, które wpisywane są do paszportu – w sytuacji, jeśli

decydują się na udział w konkursie plastycznym. Po zakończonej podróży dzieci pokazują
recepcjoniście paszporty i – jeśli w paszportach znajdują się 4 pieczątki (każdy etap podróży kończy
się wbiciem pieczątki do paszportu) – otrzymują czystą kartę, która zostanie wykorzystana w
konkursie. Do paszportu wpisywana jest godzina kursu autobusem oraz spotkania na statku.
Gabinet Transformacji Frankensteina. To tu za sprawą makijażu i gadżetów związanych z podróżą
dzieci przemienią się w uczestników podróży z bohaterami „Hotelu Transylwania 3”. W Gabinecie
dzieci spotkają się z Frankensteinem. Makijaż wykonywany jest atestowanymi farbami do ciała; w
przypadku uczulenie dziecka na którykolwiek ze składników farb, rodzic/opiekun zobowiązany jest do
poinformowania o tym organizatora lub animatorów.
Fotobudka. Dzieci – w charakteryzacji – zostaną sfotografowane; zdjęcia należy wkleić do
paszportów.
Statek. Atrakcja imitująca statek. To tu dzieci spotkają się z gospodarzem imprezy – Draculą. Na
statek wchodzą w pierwszej kolejności dzieci z paszportami ze wskazaną godziną.
Stanowisko plastyczne. Miejsce, w którym najmłodsze dzieci mogą bawić się, rysować i kolorować
kolorowanki. Również w tym miejscu – pod okiem animatorów – dzieci przygotowują pocztówki z
podróży.
Gra Monster Twister – klasyczna gra TWISTER, w której kolory wskazujące ruchy graczy zastąpione są
wizerunkami postaci występujących w „Hotelu Transylwania 3”. Gra odbywa się pod okiem
animatorów; o udziale w grze każdorazowo decyduje kolejka. Dzieci zobowiązane są do stosowania
się do wskazówek animatorów.
Hotel Transylwania – bajkowa przestrzeń do zabaw w wypełnionym kolorowymi piłkami Hotelu
Transylwania. O kolejności zabawy decyduje kolejka. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci w wieku 410 lat.
Kolorowy dwupiętrowy autobus. Autobus stanowi jedną z atrakcji podróży, również w nim dzieci
zbierają do paszportów pieczątkę. Na pokładzie dzieci witane są przez animatora w kostiumie Mavis.
Każde z dzieci może wsiąść do autobusu wyłącznie za zgodą oraz w obecności rodzica/opiekuna.
Kursy autobusu odbywają się w godzinach 11:45-17:15. Podróż odbywa się nie częściej niż co pół
godziny. Przejazd jest możliwy wyłącznie na podstawie paszportu (do którego wpisana jest godzina
odjazdu) Jeżeli w autobusie są wolne miejsca, z dzieckiem może jechać także drugi rodzic/opiekun. W
przypadku wolnych miejsc możliwa jest podróż dzieci, które nie mają paszportu. O kolejności i udziale
w atrakcji każdorazowo decyduje organizator. Autobus zabiera dzieci (i rodzica/opiekuna) z
oznaczonego przystanku autobusowego w krótką podróż, po czym wraca na ten sam przystanek.
Plaża. Miejsce docelowe podróży, imitujące rajską plażę. To tu dzieci odpoczywają, oglądając na
ekranie film „Piesio”; otrzymują również soki owocowe oraz kolorową watę cukrową. W przypadku
uczulenia na jakikolwiek składnik napojów oraz waty cukrowej, rodzic/opiekun zobowiązany jest
poinformować o tym animatorów/organizatora. Wejście na plażę dziecka oraz rodzica/opiekuna
wyłącznie za okazaniem paszportu.
Spotkania z bohaterami komedii „Hotel Transylwania 3”. Dzieci spotykają się – w obrębie
wyznaczonej na imprezę przestrzeni – z animatorami w kostiumach bohaterów filmowych (Dracula,

Mavis, Mumia Murray, Frankenstein). Wspólnie robią sobie zdjęcia. O kolejności wykonania zdjęć
decyduje kolejka.
UWAGA: Regulamin konkursu „DRACULA I PRZYJACIELE W PODRÓŻY” stanowi osobny zapis
regulaminowy.
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin obowiązuje w dniu imprezy i dotyczy wszystkich obiektów z nią związanych.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w miejscu imprezy oraz na stronie www.tylkohity.pl

