REGULAMIN ZABAWY SYLWESTROWEJ
W HOTELU ZIMNIK

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami,
stanowiącymi integralną część regulaminu hotelowego.

Hotel Zimnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Komandytowa z siedzibą w Lipowej, ul. Jaski 14
34-324 Lipowa, wpisaną do KRS pod numerem 553 514, NIP 553-251-81-02, REGON 361268065, poprzez
niniejszy regulamin, określa zasady organizacji Balu Sylwestrowego przez Hotel Zimnik.

SYLWESTER 2018/2019
REGULAMIN BALU SYLWESTROWEGO
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się
uczestników Sylwestra.
2. Uczestnicy zabawy sylwestrowej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.
3. Organizatorem Balu Sylwestrowego jest Hotel Zimnik.
4. Sylwester jest odpłatny i dostępny wyłącznie dla osób, które dokonały zakupu biletu lub pakietu z biletem
u Organizatora Sylwestra.
5. Zabawa Sylwestrowa w Sali Balowej dostępna jest tylko i wyłącznie dla Gości pełnoletnich.
6. W cenę biletu wliczone jest:
a. zabawa przy muzyce zespołu WHISKEY
b. miejsce przy stoliku maksymalnie 10os (okrągłe stoliki)
c. dedykowane menu sylwestrowe
d. butelka wina lub butelka wódki na parę
e. szampańskie przywitanie Nowego Roku
f. kawa, herbata, woda mineralna, soki (bez ograniczeń)
7. Zabawa Sylwestrowa (Sylwester) rozpocznie się o godzinie 20:00 dnia 31/12/2018 i potrwa do godziny 5:00
dnia 01/01/2019.
8. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów.
9. Podczas Sylwestra zabrania się:
a. używania środków odurzających lub psychotropowych
b. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych
c. używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.
d. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych
e. przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania,
f. wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych
g. niszczenia mienia
h. wnoszenie własnego alkoholu i innych produktów
i. wszczynania bójek, agresywnego zachowania.
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10. Zabawa Sylwestrowa
Sylwestrowa dla dzieci:
a. Zabawa Sylwestrowa przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat, których opiekunowie
wykupili miejsca na Zabawę Sylwestrową w Hotelu Zimnik, młodsze dzieci mogą uczestniczyć
w imprezie pod warunkiem samodzielności i zgody animatorów
b. Za organizację Zabawy Sylwestrowej dla dzieci odpowiada firma Just Joy Edyta Opalińska
c. Dziecko jest przyjmowane na Zabawę Sylwestrową na podstawie oświadczenia uczestnika
wypełnionego przez opiekuna dziecka (rodzic lub osoba pełnoletnia). Opiekun zobowiązany
jest powiadomić opiekunów o chorobach lub zachowaniach dziecka, mogących mieć wpływ
na jego zdrowie i bezpieczeństwo, jak również na inne dzieci. Formularz zgłoszeniowy musi
być wypisany dla każdego dziecka z osobna.
d. Just Joy zapewnia atrakcje i zabawę dzieciom podczas zabawy sylwestrowej. Animatorzy firmy
dbają o bezpieczeństwo dzieci, ale nie biorą za nie odpowiedzialności.
e. Animatorzy mają prawo powiadomić rodziców o niestosownym zachowaniu dziecka podczas
Zabawy Sylwestrowej.
f. W przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka, opiekun może zostać poproszony o dokument
potwierdzający datę urodzenia. W razie jego braku, pracownik Just Joy podejmuje decyzję
o pobycie dziecka na zabawie sylwestrowej, kierując się możliwością zapewnienia właściwych
warunków ze względów bezpieczeństwa.
g. Bal Sylwestrowy dla dzieci trwa od godziny 18:00 do 24:00.
h. Dziecko musi zdjąć wszelkie przedmioty stanowiące zagrożenie np. wisiorki, bransoletki,
kolczyki, itp. W sytuacji, kiedy dziecko nosi okulary, opiekun zobowiązany jest napisać na
odwrocie oświadczenia, że ponosi odpowiedzialność za ewentualne ich zagubienie,
zniszczenie lub uraz dziecka.
i. Dziecko uczestniczące w Zabawie Sylwestrowej nie powinno posiadać ze sobą wartościowych
przedmiotów tj. odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, gry elektroniczne oraz pieniądze.
Pracownicy Just Joy i Hotel Zimnik nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie
lub zaginięcie w/w przedmiotów.
j. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane na Zabawę Sylwestrową jedynie z opiekunem.
Opiekun jest zobowiązany napisać na odwrocie formularza oświadczenie, że ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem w czasie Zabawy.
k. Dziecko musi być odebrane z Zabawy Sylwestrowej przez osobę, która je pozostawiła na
zabawie. Przy odbiorze dziecka, wymagana jest zgodność podpisów na oświadczeniu.
l. Na Zabawę Sylwestrową nie są przyjmowane dzieci, które w ocenie pracowników Just Joy
mogą stanowić zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa innych uczestników zabaw (np. dzieci
z opatrunkami gipsowymi, dzieci chore, itp.)
m. W przypadku ewakuacji, dzieci udają się wraz z animatorami w bezpieczne miejsce.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
W powyższym przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej (pod warunkiem zostawienia do siebie kontaktu przez uczestnika). Informacja zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku
odszkodowanie a jedynie zwrot ceny zakupy biletów.
12. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zwraca koszt zakupu
biletu wstępu na Sylwestra.
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13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sylwestra z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń osób
chcących wziąć udział w organizowanej imprezie Sylwestrowej do dnia 21/12/2018.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. działania tzw.
siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem czasowym.
15. Zgłoszenie udziału w Sylwestrze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji
fotograficznej Sylwestra oraz wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów popularyzatorskich
(zamieszczenie na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych hotelu).
16. Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny, zakłócające
przebieg imprezy i narażające inne osoby na niebezpieczeństwo mogą być zastosowane sankcje w postaci
usunięcia z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
17. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
18. Regulamin obowiązuje w dniach 31.12.2018 i 01.01.2019.
19. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej, pod adresem: www.zimnik.com.pl (OWU)
oraz na Recepcji Hotelu.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
21. Ewentualne spory stron związane z Umową rozpatruje właściwy sąd dla siedziby Wykonawcy.

