REGULAMIN IMPREZY
WOLA FUN PARK
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w okresie od 1 grudnia do 28 lutego 2019 roku w godz. od 10.00 do 22.00, będą przebywać na terenie
parku przed Centrum Handlowym Wola Park ul Górczewska 124 i będą korzystały z atrakcji zapewnianych w ramach imprezy „ Wola Fun Park” (dalej:
„Impreza”) przez Organizatora - Sport Zone sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Łukasińskiego 15/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000357002 (dalej: „Organizator”).
2. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy, zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminów korzystania
z poszczególnych konstrukcji i urządzeń.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników poprzez określenie zasad zachowania się osób korzystających z Atrakcji.
4. Atrakcje (dalej: „Atrakcje”) w rozumieniu niniejszego regulaminu stanowią:
a) konstrukcje do uprawiania sportu rekreacyjnego:
- Lodowisko
- Mini Snow Park (specjalna deska)
- Tor do curlingu
- Górka śnieżna
b) zajęcia szkoleniowe sportów na poszczególnych urządzeniach i konstrukcjach,
c) konkursy i zawody,
d) wypożyczalnia sprzętu

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
1. Wszystkie osoby, które korzystają z Atrakcji powinny być w dobrym stanie zdrowia i nie mieć żadnych przeciwskazań medycznych do korzystania z Atrakcji.
2. Osoby małoletnie do 13 roku życia mogą korzystać z Atrakcji wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Wszystkie osoby, które korzystają z Atrakcji zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych
uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony, obecnych instruktorów
i przedstawicieli Organizatora.
4. Organizator zwraca uwagę, iż pomimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów korzystania z
urządzeń, Atrakcje o których mowa w pkt 3a i 3b służą do uprawiania sportów ekstremalnych, które wiążą się z ryzykiem wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.
5. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i wszelkiego rodzaju sprzętu Organizatora, czy zieleni parku,
b) jakiekolwiek działanie, mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób korzystających z Atrakcji,
c) korzystanie z Atrakcji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
d) korzystanie z urządzeń bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją ich obsługi oraz przebywanie na urządzeniach w innym celu niż tym, do którego
są przeznaczone,
e) korzystanie z Atrakcji poza godzinami odbywania się Imprezy, chyba że Organizator przedłuży danego dnia możliwość korzystania w związku
z odbywającymi się szkoleniami bądź konkursami.
6. Zabrania się wnoszenia:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych, niebezpiecznych i pirotechnicznych,
c) napojów alkoholowych,
d) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
7. W całej streﬁe, gdzie organizowane są Atrakcje obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt oraz palenia tytoniu.
8. Korzystanie z Górki lodowej dopuszczalne jest wyłącznie przy użyciu odpowiednich pontonów.
9. Na lodowisku, torze do curlingu, śnieżnej górce oraz minisnowparku zaleca się korzystanie z atrakcji w kaskach i specjalnych ochraniaczach
10. Z uwagi na ograniczoną dostępność Atrakcji, oraz umożliwienie korzystania z nich jak największej ilości Użytkowników, Organizator ma prawo weryﬁkacji
przestrzegania postanowień Regulaminu Wypożyczalni oraz dokonywania rotacji Użytkowników na poszczególnych Atrakcjach.
11. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym organizowane są Atrakcje, a także
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy:
a) niezwłocznie powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora, powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić
miejsce zagrożenia,
b) Organizator zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji
ratowniczo-gaśniczej i/lub ewakuacji,
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią
w szczególności:
a) warunki atmosferyczne,
b) awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną,
c) działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie mającym wpływ na wykonanie zobowiązań.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione mienie Uczestników. Uczestnik wartościowe przedmioty wnosi na teren Imprezy
i Atrakcji na własne ryzyko.
15. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na Facebooku na proﬁlu Imprezy:https://www.facebook.com/WolaFunPark/
b) na terenie, na którym zorganizowane są Atrakcje i obok wypożyczalni sprzętu.

