Regulamin akcji Spotkanie z Mikołajem w Nowym Centrum Lipna
w dniu 6 grudnia 2017 roku godz. od 12:00 do 18:00
1. Organizatorem Spotkania z Mikołajem jest Zarządca Nowego Centrum LipnaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z o.o. ul. Wyszyńskiego 47,
87-600 Lipno.
2. Spotkanie z Mikołajem odbywa się w Nowym Centrum Lipna i jest przeznaczone dla
dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
3. Uczestnictwo w akcji oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
4. Spotkanie z Mikołajem obejmuje dekorowanie pierników, tworzenie ozdób świątecznych,
malowanie twarzy jak również konkursy i zabawy ruchowe. Każdy z uczestników
wykonane przez siebie prace dostanie na własność, zaś zabawy ruchowe i konkursy będą
nagradzane drobnymi upominkami. W czasie trwania akcji można robić zdjęcia w
towarzystwie Mikołaja na własny użytek.
5. Fundatorem upominków jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
6. Udział w Spotkaniu z Mikołajem jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Jeden animator
może mieć pod swoją opieką maksymalnie dziecięcioro dzieci.Maksymalna liczba
uczestników w jednym czasie to 30 dzieci.
7. Dzieci mogą brać udział w zajęciach maksymalnie przez dwie godziny. Dziecko na zajęcia
można przyprowadzić najpóźniej o godz. 17:00.
8. Do zabawy zapraszane są dzieci, które przyjdą w towarzystwie swojego rodzica lub
pełnoletniego opiekuna.
9. Rodzic-opiekun jest zobowiązany do pozostawania w pobliżu podczas gdy małoleni
uczestniczy w zajęciach i zabawach przeprowadzanych przez animatorów.
10. Prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko przez cały czas trwania
zajęć, za ich bezpieczeństwo jak również za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez
swoje dzieci.
11. Organizator Spotkania z Mikołajem nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe.
12. Dzieci niepełnosprawne mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie ze swoimi opiekunami.
13. Osoby dorosłe jak i dzieci zobowiązani są do stosowania poleceń personelu i animatorów.
Animator może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim
zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zbawy lub w znaczny sposób utrudnia lub
uniemożliwia prowadzenie zajęć.
14. Rodzice/opiekunowie nie biorą czynnego udziału w grach i zabawach- chyba, że zostaną o
to poproszeni przez animatora.
15. Podczas trwania zajęć nie należy spożywać jedzenia i picia.
16. Regulamin akcji Spotkanie z Mikołajem dostępny na stronie www.puklipno.pl w zakładce
NCL.
17. Za rzeczy zagubione w trakcie trwania zajęć organizator akcji Spotkanie z Mikołajem nie
ponosi odpowiedzialności.

