
Regulamin korzystania z Farmy Dyniowej  

w Hotelu Bacówka Radawa Spa **** 

 

1. Farma Dyniowa zlokalizowana jest na terenie Hotelu Bacówka Radawa Spa **** 

2. Otwarcie Farmy Dyniowej odbędzie się w dniu 02.10.2022. Farma Dyniowa będzie 

funkcjonowała od dnia otwarcia w październiku i listopadzie. Data zamknięcia farmy 

uzależniona będzie od warunków pogodowych.  

3. Farma Dyniowa otwarta jest dla osób zwiedzających codziennie od godziny 10:00 do 

18:00 

4. Wejście na Farmę Dyniową dla Gości hotelu którzy przebywają na pobycie jest 

bezpłatne 

5. Wejście na Farmę Dyniową dla osób z zewnątrz jest usługą płatną: 

 - od poniedziałku do piątku 15 zł od osoby 

 - w soboty i niedziele 20 zł od osoby 

6. Z opłaty za wejście Farmę Dyniową zwolnione są dzieci do 1 roku życia.  

7. Wejście na Farmę Dyniową nie obejmuje możliwości korzystania z parkingu. W 

przypadku dostępnych miejsc parkingowych, parking płatny jest dodatkowo w 

wysokości 20 zł/samochód. Hotel zastrzega, iż ilość miejsc parkingowych jest 

ograniczona i nie gwarantuje możliwości skorzystania z parkingu. 

8. Cena biletu wejścia na Farmę Dyniową obejmuje możliwość bezpłatnego korzystania 

z dmuchańców (dostępne w zależności od pogody) oraz mini zoo. 

9. Udział w warsztatach dzieci które nie przebywają w hotelu na pobycie oraz dla dzieci 

z zewnątrz jest bezpłatny. 

10. W dniu 08.10.2022 Farma Dyniowa wynajęta jest na wyłączność i nie będzie 

niedostępna dla osób odwiedzających.  

11. Osoby odwiedzające Farmę Dyniową zobowiązane są do przestrzegania zasad 

określonych w regulaminie hotelu dostępnym na stronie oraz w recepcji hotelu. 

12. Dzieci przebywające na Farmie Dyniowej powinny pozostać pod opieką osób 

pełnoletnich. Hotel nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz nie 

sprawuje opieki dla dziećmi przebywającymi na Farmie Dyniowej. 

13. Hotel nie ma wpływu na zmienne warunki pogodowe i zastrzega w związku z 

powyższym iż na terenie Farmy Dyniowej mogą okresowo występować miejsca w 

których nawierzchnia może być śliska. Osoba pełnoletnia pod opieką której pozostaje 

dziecko, zobowiązana jest do sprawowania opieki nad bezpiecznym przebywaniem 

na terenie Farmy Dyniowej oraz hotelu. 

14. Hotel oferuje pakiet dla grup przedszkoli i szkół. Zainteresowane instytucje oraz 

grupy zorganizowane zapraszamy do kontaktu z działem eventów pod nr tel. 531 531 

091, e-mail: eventy@bacowkaradawa.pl  
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