
REGULAMIN IMPREZY URODZINOWEJ

PRZEPISY OGÓLNE

1. Podczas imprezy urodzinowej dzieci biorące udział w zabawie
znajdują się pod opieką animatorów. Przed rozpoczęciem i
bezpośrednio od momentu zakończenia imprezy całość
odpowiedzialności za jej uczestników spoczywa na rodzicach.

2. Dzieci, które nie biorą udziału w zabawie (na przykład młodsze
pociechy) pozostają przez cały czas pod opieką rodziców.

3. Organizacja urodzin w CW RENI SPORT jest równoznaczna z
zaakceptowaniem regulaminu ściany CW RENI SPORT.

4. Na halę wspinaczkową obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu
zewnętrznym. Dzieci powinny mieć ze sobą buty na przebranie oraz
wygodny strój niekrępujący ruchów (taki jak na wf).

5. Rodzice podczas zabawy na głównej hali mogą przebywać jedynie na
antresoli i strefie kawiarnianej.

PRZEBIEG ZABAWY

1. Całokształt przebiegu zabawy urodzinowej ustalają animatorzy CW
Reni Sport.

2. Do momentu rozpoczęcia imprezy, dzieci powinny pozostać na
antresoli, nie wychodząc na halę wspinaczkową.

3. Podczas przebiegu imprezy dzieciom są przedstawione reguły
bezpiecznej zabawy. W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy
rodziców o pomoc w egzekwowaniu zasad: -nie biegamy -bez
wiedzy i pozwolenia animatorów nie opuszczamy grupy, do której
zostaliśmy przydzieleni; bez pytania nie oddalamy się od animatora,
pod bezpośrednią opieką którego jesteśmy. -nie bawimy się linami
(nie ciągniemy za nie ani też się na nich nie huśtamy) – pod żadnym
pozorem nie wolno wchodzić na duży szary materac w prawej części
hali która jest przewieszona (zazwyczaj trenuje na nim duża ilość
wspinaczy). -jemy i pijemy tylko i wyłącznie w salce urodzinowej po
zakończeniu zabaw na hali. -wejście na antresolę przez dzieci jest
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dozwolone tylko i wyłącznie pod nadzorem rodziców lub prawnego
opiekuna.

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

1. W dniu imprezy nie ma możliwości zmiany ilości animatorów
pracujących przy urodzinach, dlatego ostateczną liczbę uczestników
imprezy prosimy potwierdzić do 2 dni przed

2. Rozliczenia za urodziny dokonujemy po zakończeniu imprezy w
recepcji z kierownikiem zmiany.

3. Klienci mogą przyjść na miejsce urodzin nie wcześniej, niż 15 minut
przed rozpoczęciem imprezy.

4. Klienci są zobowiązani opuścić miejsce imprezy nie później niż 15
minut po godzinie jej zakończenia.


