REGULAMIN
ZABAWY RODZINNEJ
W CZASIE
ZACZAROWANEGO DNIA DZIECKA
RAZ NA LUDOWO.
W PARKU MIEJSKIM IM. F. CHOPINA
3 CZERWCA 2018

§ 1.
Organizatorem Zabawy rodzinnej w czasie Zaczarowanego Dnia Dziecka Raz na Ludowo,
zwanej dalej Zabawą rodzinną jest Miasto Konin i Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie,
a współorganizatorami konińskie organizacje pozarządowe i inne.
§ 2.
Zabawa rodzinna odbędzie się w Parku im. F. Chopina w Starym Koninie mieszczącego się
przy ul. Kościuszki oraz na Bulwarze Nadwarciańskim
§ 3.
Termin Zabawy rodzinnej – 3 czerwca 2017 roku, w godz. 13:30-19:30.

§ 4.
Zabawa rodzinna skierowana jest do rodzin z dziećmi. W czasie zabawy pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni biorący
udział w Zabawie rodzinnej.
§ 5.
Informacje o Zabawie rodzinnej i Regulamin są dostępne w siedzibie Młodzieżowego Domu
Kultury w Koninie oraz na stronie internetowej www.mdkkonin.pl oraz na starcie zabawy.

§ 6.
Udział w Zabawie rodzinnej jest bezpłatny i dobrowolny, a ilość miejsc jest ograniczona.
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§ 7.
Zabawa rodzinna polega na zaliczaniu przez rodzinę minimum 12 baz rozlokowanych na
terenie Parku im. F. Chopina potwierdzonych, pieczątką w paszporcie.

§ 8.
Warunkiem uczestnictwa w Zabawie rodzinnej jest wypełnienie na starcie deklaracji udziału
oraz pobranie przez rodzinę paszportu.

§ 9.
Rejestracja rodzin trwać będzie od godziny 13:30 do wyczerpania paszportów, ale nie
później niż do godziny 16:00.
§ 10.
Organizator przyjmuje godzinę 17:00 jako czas zakończenia Zabawy rodzinnej i do tego
momentu należy zgłaszać się z wypełnionym paszportem na metę.

§ 11.
Rodziny, które zaliczą minimum 12 baz potwierdzonych pieczątkami otrzymają na mecie
drobne upominki (do ich wyczerpania).

§ 12.
Organizator uznaje, że nieobecność odbiorcy upominku jest jednoznaczna z rezygnacją
z jego przyjęcia. Nie można ubiegać się w późniejszym terminie o jego otrzymanie.

§ 13.
Dane osobowe uczestników Zabawy rodzinnej będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby
organizacyjne Zaczarowanego Dnia Dziecka i nie będą udostępniane osobom trzecim.
§ 14.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zabawy rodzinnej w każdym czasie
z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z powodu niesprzyjających warunków
atmosferycznych).

§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator –
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
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