
REGULAMIN 

FERIE Z GALERIĄ WSIŁA 

 

1. Organizatorem akcji jest DT-SPV 13 Sp. z o. o., zarejestrowana zgodnie z prawem polskim  

w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268286, Numer 

Identyfikacji Podatkowej 7010046094, z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1. 

2. Partnerem głównym akcji jest trener personalny Daniel Żołek.  

3. Partnerami akcji są również Dreamlike Dance Studio, Szkoła wrotkarska Czysta Forma, Kino Helios, 

Lekkie ciacho, Kravvtrening, WOPR Płock oraz FOLK pizza&bistro.  

4. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 6 – 10 lat.  

5. W akcji może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników.  

6. Akcja odbędzie się w terminie 13-17 lutego.  

7. Zajęcia dla dzieci będą odbywały się w godzinach 07:30 – 13:00.  

8. Dzieci można przywozić do Galerii Wisła w godzinach 07:30 – 08:30. Zbiórka będzie odbywała się 

w kąciku zabaw na I piętrze (przy strefie gastronomicznej). 

9. Dzieci należy odebrać o godzinie 13:00.  

10. W poniedziałek 13 lutego zajęcia będą odbywały się w Happy Park. Tego dnia należy dziecko 

przywieźć do bawialni na godzinę 08:00. Koszt biletu wstępu to 20 zł. Każdy rodzic musi tą opłatę 

uiścić samodzielnie w kasie bawialni. Dziecko należy odebrać o godzinie 13:00. 

Adres bawialni Happy Park: Stróżewko 35/7, 09-410 Płock 

11. Plan zajęć: 

• Poniedziałek (13.02) – gry i zabawy w bawialni Happy Park. 

• Wtorek (14.02) – od 09:30 Rolkowe ABC w szkole wrotkarskiej Czysta Forma (mile 

widziany własny sprzęt tj. rolki, kask, ochraniacze) a od 11:00 warsztaty taneczne w 

Dreamlike Dance Studio. 

• Środa (15.02) – od 09:00 zajęcia z samoobrony z ekipą Kravvtrening a od 11:00 zajęcia z 

przedstawicielem WOPR o tematyce „Bezpieczeństwo zimą”. 

• Czwartek (16.02) – od 09:00 dzieci pod okiem ekipy z Lekkie ciacho będą tworzyć zdrowe 

słodycze a od 10:30 będą uczestniczyć w warsztatach z wypieku pizzy.  

• Piątek (17.02) – o 09:30 dzieci wybiorą się na seans bajki „Kot Maurycy” do kina Helios, 

gdzie będą czekały na nich zabawy z konkursami. Po seansie odbędzie się oficjalne 

zakończenie ferii.  

12. W trakcie zajęć dla dzieci będą dostępne musy owocowe oraz woda.  

13. Jeżeli rodzic uważa, że koniecznym jest przygotowanie drugiego śniadania pozostaje to w jego 

zakresie.  

14. Organizator oraz Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia dziecka 

w przypadku pojawienia się niepożądanych skutków uczestnictwa w akcji w przypadku, gdy osoba 

zatai informacje o chorobach przewlekłych lub uczuleniach, które dziecko posiada a mogą mieć 

wpływ na jego wytrzymałość fizyczną oraz dietę.  

 

 



 

 

 

15. Wzór zgłoszenia: 

1) Imię i nazwisko dziecka 

2) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

3) Kontakt do rodzica/opiekuna (numer telefonu, adres mailowy) 

4) Wiek dziecka  

5) Uwagi (informacja o stanie zdrowia dziecka, uczuleniach itp.) 

16. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy daniel.zolek@vp.pl. Tytuł wiadomości: Ferie w Galerii 

Wisła. 

17. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

18. Osoby, które się zakwalifikują zostaną poinformowane drogą mailową.  

19. Osoby zakwalifikowane mają dwa dni na potwierdzenie wzięcia udziału w akcji.  

20. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 stycznia.   

21. Informacja zwrotna do osób, które się zakwalifikowały zostanie wysłana do 2 lutego.   

22. Osoby biorące udział w akcji wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku bez 

podania danych osobowych przez Organizatora i Partnerów do celów reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą uprawnionego.  

23. Przystąpienie do akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.  
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