REGULAMIN SALI ZABAW DLA DZIECI W NARODOWYM FORUM MUZYKI
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Celem uczęszczania do Sali Zabaw jest zapewnienie opieki i organizacja czasu dla dzieci, w związku z
uczestnictwem i w czasie uczestnictwa ich rodziców w wybranych koncertach organizowanych przez
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.
Sala Zabaw jest inicjatywą Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Wolności
1, 50 - 50-071 Wrocław – instytucją kultury miasta Wrocławia, współprowadzoną przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowaną w Rejestrze
Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK: 38/2014, REGON: 022414470, NIP: 897-179-86-77.
Sala Zabaw znajduje się w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia.
Pobyt w Sali Zabaw jest odpłatny.
Ilość miejsc w Sali Zabaw jest ograniczona. Obowiązuje wcześniejszy zakup specjalnego biletu do Sali Zabaw
(ważny tylko razem z biletem na dany koncert w NFM) do wyczerpania miejsc. Rodzic/Opiekun dziecka
zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do Sali Zabaw formularzu zgłoszeniowego, dostępnego na
stronie internetowej NFM w dniu koncertu, o którym mowa w pkt 1 Regulaminu.
Sala Zabaw jest otwarta 15 minut przed koncertem, o którym mowa w pkt 1, i jest zamykana 15 minut po
zakończeniu koncertu, o którym mowa w pkt 1. Dziecko przyjmowane jest od momentu otwarcia Sali w
danym dniu do momentu rozpoczęcia koncertu, o którym mowa w pkt 1. Po upływie tego czasu NFM
zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dziecka do Sali Zabaw, pomimo dokonania opłaty zgłoszeniowej.
Rodzic/ce/opiekun dziecka zobowiązani są odebrać dziecko najdalej w ciągu 15 minut po zakończeniu
koncertu, o którym mowa w pkt 1.
Opieka nad dziećmi sprawowana jest przez Opiekunów z firmy zewnętrznej w czasie trwania koncertu od
momentu przyjęcia dziecka do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna, także podczas przerwy
w koncercie.
NFM nie przyjmuje do Sali Zabaw dziecka, które jest chore/przeziębione i mogłoby zarazić pozostałe dzieci.
Rodzic/ opiekun ma obowiązek poinformować prowadzącego czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu?
Jeśli tak, to na co? Oraz czy u dziecka występują alergie? Jeśli tak, to na co?
Rodzic/opiekun prawny winien poinformować prowadzącego o wszelkich okolicznościach mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo dziecka uczestniczącego w Sali Zabaw, innych uczestników i na prawidłowy
pobyt dziecka w Sali Zabaw.
Opiekunowie nie są uprawnieni do podania dziecku przyjętemu do Sali Zabaw jakichkolwiek lekarstw.
W przypadku takiej konieczności, w szczególności w przypadku konieczności podania dziecku lekarstw,
NFM zastrzega sobie prawo wywołania rodzica/opiekuna z sali w czasie trwania koncertu.
Rodzic/opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu osób
trzecich bądź mieniu NFM wyrządzone przez swoje dzieci.
NFM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w szczególności wartościowe przedmioty, wnoszone na Salę
Zabaw przez dzieci.
Dzieci wchodzą do Sali zabaw w skarpetkach lub obuwiu zmiennym. Przed przyjściem na Salę Zabaw należy
zdjąć wszelkie łańcuszki, kolczyki, zegarki, klucze itp. bądź inne przedmioty, w szczególności ostre, które
mogłyby wyrządzić krzywdę dziecku bądź innym dzieciom.
Dzieci mogą wnosić na Salę Zabaw swoje jedzenie i picie, z tym zastrzeżeniem, że ich konsumpcja odbywać
się może tylko w wyznaczonym do tego miejscu …
NFM nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikające z tytułu nieprzestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.
Podczas pobytu dziecka w Sali Zabaw NFM może wykonywać zdjęcia i utrwalać wizerunek dziecka w
zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, w celach promocji i reklamy Sali Zabaw.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. Sądem
właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Rodzicem/opiekunem prawnym oraz
uczestnikiem a organizatorem jest sąd właściwy dla siedziby NFM.
Poprzez pisemny podpis pod formularzem zgłoszeniowym zgłaszający, wyraża akceptację postanowień
Regulaminu oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień, programu zajęć oraz akceptację opłaty za pobyt
w Sali Zabaw.
Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez organizatora bez podania przyczyn. Zmiana nie
powoduje powstania po stronie Rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestnika jakichkolwiek roszczeń.

