
I. Informacje podstawowe
1. Regulamin obowiązuje na terenie Imprezy niemasowej o nazwie „STREFA CHILLOUT  

W GALERII MALTA”, która odbywa się na terenie zielonym przed Galerią Malta, ul. Maltańska 1, 
61-131 w Poznaniu, w dniach 4.07-31.08.2020r., zgodnie z harmonogramem atrakcji dostępnym 
na www.galeriamalta.pl, zwanej dalej „Imprezą”.

2. Organizatorem Imprezy jest BWP Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Woronicza 31, lok. 176, 
02-640 w Warszawie, NIP: 5272698135.

3. Terenem imprezy jest strefa zieleni – trawnik przed Galerią Malta. 
4. Osoby przebywające na terenie Imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom 

niniejszego Regulaminu. Uczestnicy w wieku poniżej lat 16 mogą przebywać na terenie Imprezy 
wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna.

5. Wejście na teren Imprezy, udział w Wydarzeniu oznacza akceptację postanowień Regulaminu 
i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i publikację zdjęć z Wydarzenia. Zgoda 
małoletnich uczestników jest wyrażona w wymieniony sposób przez udział ich dorosłych 
opiekunów w Imprezie.

6. Regulamin Imprezy udostępniony jest dla Uczestników Imprezy w biurze administracji Galerii 
Malta, u Organizatora oraz na stronie internetowej www.galeriamalta.pl.

7. Z uwagi na wytyczne sanitarne w ramach strefy nie może przebywać więcej niż 150 osób (ograniczenie 
obowiązuje do 17.07.2020r. i może ulec zmianie w razie nowych wytycznych sanitarnych)

8. W Imprezie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Galerii Malta, osoby 
korzystające z powierzchni użytkowej w Galerii Malta, na podstawie jakiegokolwiek stosunku 
prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy  
w Galerii Malta, ani takie podmioty lub ich pracownicy i współpracownicy, o ile biorą 
bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Akcji, w tym także pracownicy 
ochrony i serwisu sprzątającego Galerii Malta. Za pracowników uważa się wszelkie osoby 
wykonujące prace lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych 
powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

I. Przeznaczenie terenu
1. Na terenie Imprezy Klienci Galerii Malta mogą uczestniczyć w wydzielonych miejscach  

w poszczególnych częściach Imprezy, pozostała część nie jest miejscem Imprezy, przebywające 
tam osoby nie są uczestnikami Imprezy. W widocznych miejscach ustawiono płyny do dezynfekcji, 
informacje o zasadach higieny oraz konieczności zachowania dystansu. Zaleca się w korzystanie  
z płynów do dezynfekcji zwłaszcza przed i po skorzystaniu z poszczególnych atrakcji.

2. Wydzielonymi na teren Imprezy są miejsca prowadzenia atrakcji, takich jak:
• WIELKI DMUCHANY MINIONKOWY TOR PRZESZKÓD
• WIELKI DMUCHANY DOMEK SEKRETNEGO ŻYCIA ZWIERZAKÓW DOMOWYCH
• SPOTKANIA Z MINIONKIEM
• KOLOROWA WATA CUKROWA
• DOMEK SMOKA
• SIŁOMIERZ MŁOT
• STRZELANIE Z ŁUKU DO CELU
• SZTANGA Z ŁAWKĄ
• KONKURSY I ZABAWY Z UCZESTNIKAMI WYDARZENIA   

(NAGRODY W POSTACI FOLDERKÓW Z GRAMI - MASKI, KOLOROWANKI, NAKLEJKI)
• WARSZTATY TAŃCA
• SETY DJSKIE
• WARSZTATY JOGI
• WARSZTATY ARTYSTYCZNE
• WARSZTATY FITNESS
• WARSZTATY EKOLOGICZNE

3. W ramach Imprezy dostępne są następujące atrakcje odbywające się według ustalonego  
w harmonogramie porządku:
• WIELKI DMUCHANY MINIONKOWY TOR PRZESZKÓD I WIELKI DMUCHANY DOMEK 

SEKRETNEGO ŻYCIA ZWIERZAKÓW DOMOWYCH) dmuchane atrakcje do skakania  
i wspinaczki dla dzieci:
a) Do użytkowania urządzeń dmuchanych (dalej: „dmuchańce”) dopuszczone zostaną 

dzieci w wieku 4-14 lat – każdorazowo za zgodą i pod opieką rodziców/pełnoletnich 
opiekunów prawnych. 

b) Podczas użytkowania „dmuchańców” użytkownicy nie mogą: rzuć gumy, spożywać 
napojów i pożywienia. Wskazane jest usunięcie biżuterii, która może zranić dziecko 
lub innych uczestników, oraz wyjęcie z kieszeni wszelkich przedmiotów, które mogą 
zaginąć lub wyrządzić krzywdę innym uczestnikom zabawy. 

c) Użytkownicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag i wskazówek 
animatorów i opiekunów wyznaczonych z ramienia organizatora. 

d) O możliwości zabawy na „dmuchańcach” każdorazowo decydują animatorzy lub 
wyznaczeni przez organizatora opiekunowie. 

e) Animator ma prawo w każdej chwili przerwać zabawę, jeśli uczestnik zabawy zachowuje 
się niezgodnie z regulaminem i/lub wskazówkami animatorów. 

f) Klaustrofobia lub epilepsja albo inne zaburzenia/choroby związane z układem 
nerwowym, a także wszelkie ewentualne rany/urazy dziecka są bezwzględnym 
przeciwwskazaniem do korzystania z atrakcji.

• SPOTKANIA Z MINIONKIEM – spotkania i zdjęcia z maskotką Minionek.
• KOLOROWA WATA CUKROWA rozdawana dzieciom przez animatorów.
• DOMEK SMOKA – kącik z TV z bajkami dla dzieci.
• SIŁOMIERZ MŁOT – urządzenie, gdzie dzieci przy użyciu młota uderzają w pulpit i wskaźnik 

pokazuje poziom siły.
• STRZELANIE Z ŁUKU DO CELU – zajęcia ruchowe polegające na strzelaniu do tarczy 

strzałami z gumową końcówką.
• SZTANGA Z ŁAWKĄ – „podnoszenie ciężarów” lekkich dla dzieci.
• KONKURSY I ZABAWY Z UCZESTNIKAMI WYDARZENIA (NAGRODY W POSTACI 

FOLDERKÓW Z GRAMI - MASKI, KOLOROWANKI, NAKLEJKI), proste konkursy ruchowe.
• WARSZTATY TAŃCA – nauka tańca z instruktorem.
• SETY DJSKIE – emisje muzyczne przygotowane przez profesjonalnego DJ’a.
• WARSZTATY JOGI – zajęcia jogi z instruktorem.
• WARSZTATY ARTYSTYCZNE – warsztaty plastyczne z animatorem.
• WARSZTATY FITNESS – warsztaty sportowe z instruktorem.
• WARSZTATY EKOLOGICZNE – warsztaty o tematyce ekologicznej z animatorem.
• gra w koszykówkę, badmintona, bule– samodzielne aktywności ruchowe, odbywające się 

na terenie Imprezy, z użyciem sprzętu sportowego (piłek, paletek), wypożyczonych w info 
w Punkcie Informacyjnym.

4. Uczestnikiem atrakcji może być osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. W razie stwierdzenia u siebie objawów osoba powinna zgłosić się do Punktu 
Informacyjnego Galerii Malta w celu umieszczenia osoby w izolatorium i skontaktowania się  
z odpowiednimi służbami sanitarnymi. 

5. Z atrakcji nie mogą korzystać osoby, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na 
kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

6. Uczestnicy powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m 
(dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

7. W sytuacji, gdy w strefie atrakcji nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 
2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej 
kontynuację w późniejszym czasie.

8. Za zachowanie dzieci w ramach pobytu na Strefie oraz korzystania z atrakcji odpowiedzialni 
są rodzice lub opiekunowie.

9. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny 
dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych 
zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas 
zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

10. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po 
zakończonej zabawie na „urządzeniach dmuchanych”.

11. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z „urządzeń 
dmuchanych” osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

12. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
13. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy 

niezwłocznie przerwać pobyt w Strefie.

14. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie 
powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie 
do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

15. Dezynfekcję zabawek używanych na „urządzeniach dmuchanych” przeprowadza się 
zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych 
przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek takich jak np. Chlorox będzie 
dostępny u organizatora wydarzenia.

16. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również 
niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji czy konieczności przewietrzenia 
pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego 
przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania 
danego produktu biobójczego.

17. Właściciel „urządzeń dmuchanych” do dezynfekcji urządzeń będzie używał środka o nazwie 
Chlorox, urządzenia zostaną zdezynfekowane każdorazowo: przed rozpoczęciem zabawy, między 
14:30 a 15:30 – rotacyjnie oraz po zakończeniu zabawy, tj. po godz. 18:00. Właściciel „urządzeń 
dmuchanych” utrzymuje i użytkuje je zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to 
zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie 
do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

18. Właściciel „urządzeń dmuchanych” zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu  
poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od 
wielkości obiektu i liczby przebywających osób.

19. Organizator monitoruje prace porządkowe wykonywane po zakończeniu dnia z atrakcjami, ze 
szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia „dmuchańców” 
z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni 
„urządzeń dmuchanych” powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.

20. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów dziecka należy skontaktować się telefonicznie 
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.

21. Dostęp do atrakcji jest bezpłatny, ale ograniczony ilością miejsc lub czasu przeznaczonego na 
daną atrakcję.

I. Zasady Wydarzenia
1. Przebywać w miejscu Imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby, w przypadku 

małoletnich wymagana jest opieka osoby dorosłej. Impreza jest otwarta dla wszystkich, 
niebiletowana i bezpłatna z limitem miejsc dostępnych z uwagi na bezpieczeństwo, w tym 
bezpieczeństwo sanitarne i wydzieloną część na Wydarzenie.

2. Impreza nie polega na przejęciu opieki nad Uczestnikiem, a jedynie umożliwia wzięcie udział w Atrakcji.
3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji przekazywanych przez Organizatora 

Wydarzenia. Uczestnik bierze udział w atrakcjach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Wydarzenia, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

5. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza specjalnie wydzieloną strefą.
6. Na terenie strefy obowiązuje zakaz zaśmiecania.
7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
8. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na instalacje drewniane. Właściciele zwierząt mają 

obowiązek sprzątania po swoich zwierzętach.
9. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na rzeźbę, drewniane maszty oraz instalację na 

metalowym rusztowaniu.
10. Osoby wchodzące na taras oraz instalacje drewniane w ubiorze do tego nieprzystosowanym, 

ponoszą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia oraz szkody.
11. Użytkownicy strefy zobowiązani są do korzystania z mebli, stanowiących integralną część 

Strefy, zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika odpowiedzialność 

ponosi sam uczestnik bądź w razie zachowania małoletniego - jego dorosły opiekun.
13. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwej i/lub 

zakłócającej swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne 
służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych 
dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników i ich 
Rodziców/Opiekunów przed, po i w trakcie Wydarzenia.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu i mieniu Uczestnika 
Imprezy powstałe w wyniku użytkowania atrakcji Strefy Chillout Galerii Malta w sposób 
niezgodny   z ich przeznaczeniem.

16. Uczestnik poprzez przystąpienie do Akcji akceptuje fakt, że jego wizerunek może zostać 
wykorzystany na potrzeby reklamy marki Galerii Malta, materiałach marketingowych 
Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której 
mowa poniżej). Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego 
wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania  
w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania wizerunku z fotorelacji w charakterze 
promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań, łączenie 
go z innymi dobrami. Agencja BWP Polska ma prawo udzielania sublicencji.

I. Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik, małoletni Uczestnik wraz z dorosłym Opiekunem, poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu, 

świadomie i dobrowolnie przyjmują do stosowania warunki niniejszego Regulaminu w zakresie 
danych osobowych. Wszelkie zgody wymagane w imieniu Małoletnich Uczestników wyrażone są przez 
 działania dorosłej osoby, pod której opieką i nadzorem Małoletni przebywa w miejscu Imprezy.

1. Administratorem danych osobowych (w szczególności wizerunku) zebranych podczas 
niniejszej Imprezy/Akcji jest BWP Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Woronicza 31, lok. 176, 
02-640  w Warszawie, NIP: 5272698135.

2. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku w fotorelacji z Wydarzenia (dalej: Zdjęcia), 
na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na 
warunkach i według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich w celach promocyjnych 
osobie trzeciej i mediom.

3. Uzyskane przez Administratora dane osobowe (wizerunek Uczestników) będą przetwarzane 
w celu utrwalenia przebiegu Wydarzenia oraz promocji akcji i działalności Organizatora oraz 
Galerii Malta w mediach i w mediach społecznościowych.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania 
jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych w celach 
marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik wyraża poprzez przystąpienie do Akcji.
6. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą poddawane profilowaniu.
7. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
• przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
• utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
• nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub  

w inny sposób przetwarzanych.

I. Postanowienia reklamacyjne i końcowe
1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Wydarzenia mogą być składane na piśmie, 

listem poleconym, na adres Organizatora określony w paragrafie 1 z dopiskiem „Reklamacja” 
najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia. Reklamacje nadesłane po 
tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora  
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, 
nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, 
treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
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