
 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ ANIMACYJNYCH DLA DZIECI 

W SEASIDE PARK HOTEL W KOŁOBRZEGU 

 

1. Organizatorem zajęć animacyjnych jest Seaside Park Hotel w Kołobrzegu mieszczący się przy  

ul. Wschodniej 20 (dalej jako „Organizator”). 

2. Zajęcia animacyjne odbywają się na terenie Organizatora w terminach ustalonych przez niego. 

Szczegółowe miejsce danych zajęć będzie każdorazowo określał program animacji. 

3. Animator ustala zasady przeprowadzanej animacji. 

4. Animator nie przejmuje na czas prowadzenia zajęć animacyjnych opieki nad dziećmi, a jedynie 

organizuje dla nich czas wolny. 

5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 12 lat, przy czym muszą to być 

dzieci zdolne do samodzielnego wykonania czynności manualnych.  

6. W jednych zajęciach animacyjnych może uczestniczyć maksymalnie 50 dzieci. 

7. Zajęcia animacyjne są bezpłatne dla dzieci będących wraz z rodzicami gośćmi hotelowymi. Dla 

wszystkich innych dzieci, w szczególności przebywających w prywatnych apartamentach cena 

wynosi 150 zł od zajęć dla jednego dziecka, płatna w recepcji głównej przed rozpoczęciem animacji. 

8. Animator, ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek krzywdę, w szczególności 

urazy, obrażenia ciała doznane przez dziecko w trakcie zajęć animacyjnych, ani za spowodowane 

przez dziecko szkody.  

9. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć oraz za 

ewentualne spowodowane przez dziecko szkody.  

10. Animator, ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za oddalenie się dziecka z miejsca 

prowadzenia zajęć animacyjnych, w szczególności do rodziców.  

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są poinformować Animatora o chorobach i uczuleniach 

dziecka biorącego udział w zajęciach animacyjnych. 

12. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialne za przyprowadzenie i odbiór dzieci w określonych 

godzinach.  

13. Animator, ani Organizator nie zapewniają posiłków, ani napojów w trakcie zajęć animacyjnych (nie 

dot. balu sylwestrowego). 

14. Animator uprawniony jest do odmówienia prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego 

poleceń, uporczywie przeszkadza w prowadzenia zajęć animatorowi lub innym dzieciom, czy niszczy 

przedmioty wykorzystywane do prowadzenia animacji. 



15. Animator w trakcie prowadzonych zajęć, w zależności od ich charakteru, zawsze posługuje się 

bezpiecznymi rekwizytami, które spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa. Niemniej 

jednak w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci sugeruje się, żeby rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka sprawdzili uprzednio charakter zajęć oraz zweryfikowali, czy ich dziecko nie jest 

narażone na jakiekolwiek negatywne konsekwencje udziału w animacji, takie jak np. reakcja 

alergiczna. Organizator, ani Animator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne 

konsekwencje udziału w animacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

16. Informuje się, że w trakcie zajęć animacyjnych mogą być realizowane zdjęcia przedstawiające ich 

przebieg, na których mogą być uwidocznione wizerunki uczestników animacji. Zdjęcia mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych do niego 

należących, w szczególności na portalu Facebook lub Instagram. Tym samym udział dzieci 

w animacjach jest równoznaczny z udzieleniem zezwolenia przez jego rodziców/opiekunów 

prawnych na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Organizatora w powyższych celach. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu danych zajęć animacyjnych 

z ważnych powodów.  

18. Przed pozostawieniem dziecka na zajęcia animacyjne każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest 

zapoznać się z niniejszym regulaminem. Ponadto każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany  jest 

zostawić numer telefonu w celu ewentualnego kontaktu. Uczestnictwo dziecka w zajęciach, jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez jego rodziców/opiekunów prawnych. 

19. Informuje się, że oprócz niniejszego regulaminu, obowiązujące pozostają także inne regulaminy, 

w szczególności ogólny regulamin hotelu, a także regulaminy poszczególnych obiektów hotelowych 

np. regulamin placu zabaw, czy trampolin. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. 

21. Wszelkie wątpliwości i pytania związane z niniejszym regulaminem i zajęciami animacji należy 

kierować do obsługi/pracowników Seaside Park Hotel. 

22. Regulamin jest dostępny w recepcji, a także każdorazowo w miejscu odbywania zajęć animacyjnych. 

23. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.05.2021 r.  

 

 

Zespół Seaside Park Hotel 
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