FARMA DYNIOWA WESTFIELD ARKADIA
PAŹDZIERNIK 2022, godz. 10.00-22.00
1. Na terenie strefy „FARMA DYNIOWA” zabrania się: spożywania napojów alkoholowych oraz
środków odurzających, przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek,
rowerów i innego sprzętu sportowego, wprowadzania wózków sklepowych, wnoszenia bagażu
znacznych rozmiarów, gry na instrumentach muzycznych i korzystania z urządzeń
nagłaśniających bez zgody osób upoważnionych przez organizatora i właściciela lub
zarządzającego Westfield Arkadia, żebrania i sprzedaży obnośnej, wykonywania czynności
niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody
lub obrażenia, kwestowania, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych.
2. W strefie „FARMA DYNIOWA” uczestnicy są zobowiązani do:
a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i stosowania się do komunikatów
graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi strefy w zakresie właściwej organizacji
strefy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z
przedmiotowego Regulaminu,
b. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Ze strefy „FARMA DYNIOWA” mogą korzystać dzieci, wyłącznie pod opieką rodzica lub
pełnoletniego opiekuna (dalej „Opiekun”).
4. Opiekun oraz dorosły zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
zaś Opiekun jest zobowiązany dodatkowo do dopilnowania, by postanowienia Regulaminu były
przestrzegane przez dziecko korzystające ze strefy „FARMA DYNIOWA”.
5. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w strefie „FARMA DYNIOWA” wyłączną
odpowiedzialność ponosi Opiekun.
6. Opiekun odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko w strefie „FARMA DYNIOWA”.
7. Opiekun zobowiązany jest dopilnować, aby dziecko korzystało ze strefy „FARMA DYNIOWA” w
sposób bezpieczny.
8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, nieprzestrzegające regulaminu, a w
szczególności zaleceń bezpieczeństwa, lub przepisów prawa mogą być niedopuszczone na teren
strefy „FARMA DYNIOWA” przez personel strefy lub inną upoważnioną osobę, lub poproszone
o opuszczenie terenu strefy.
9. Ze strefy „FARMA DYNIOWA” mogą korzystać wszyscy goście Westfield Arkadia, którzy według
swojej najlepszej wiedzy nie są osobami zakażonymi koronawirusem (SARS-CoV-2)
powodującym COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi, a nadto nie przebywają na
kwarantannie, nie są objęte obowiązkiem kwarantanny i nie są objęte nadzorem
epidemiologicznym.
10. Organizator strefy „FARMA DYNIOWA” zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych
oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne.
11. Obecność w strefie „FARMA DYNIOWA” skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych przez organizatora
lub udostępniającego.

