
REGULAMIN IMPREZY 

 

§ 1 WSTĘP 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas Imprezy promującej premierę filmu „Kot w 
butach”. 

2. Organizatorem Imprezy jest firma Evento z siedzibą przy ul. Nowołęcznej 2 
 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

3. Osoby przebywające na terenie Imprezy podlegają przepisom porządkowym 
dotyczącym tego terenu.  

4. Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację 
Regulaminu. 

 
 § 2 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI   

1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora  
i zatrudnionych przez niego animatorów. 

2. Uczestnictwo w Imprezie oznacza zgodę na utrwalanie przebiegu Imprezy i 
zachowania Uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

3. Organizator może wykorzystać powstałe w ten sposób materiały w celu promocji 
wydarzenia, filmu i Galerii Handlowej, w której odbywa się Impreza, umieszczając na 
swoich i Galerii Handlowej kanałach social – mediowych, stronach internetowych lub 
w innych mediach. 

4. Impreza przeznaczona jest dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. 
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Imprezie tylko w obecności i za zgodą 
rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 

5. Uczestnicy powinni stosować się ściśle do poleceń i uwag osób obsługujących 
Imprezę. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, a także dobrej organizacji 
zabawy. W przypadku zachowań Uczestników, które są niezgodne z poleceniami osób 
obsługujących oraz Regulaminem, obsługujący mają prawo przerwać Imprezę. 

6. Za zgubione lub skradzione przedmioty Organizator nie bierze odpowiedzialności. 

7. Organizator może przesunąć termin Imprezy lub ją odwołać w sytuacji pogorszenia 
sytuacji epidemicznej w kraju, ogłoszenia restrykcji lokalnych lub ogólnopolskich i 
innych ograniczeń nakładanych na podmioty gospodarcze w związku z trwającą 
pandemią. 

 
§ 3 IMPREZA 

1. Impreza odbywa się w godzinach 11:00 – 19:00 lub innych wskazanych przez 
Centrum Handlowe. 

2. Na potrzeby Imprezy Organizator przygotował atrakcje wewnątrz galerii handlowej.  



3. W ramach atrakcji na i przy Scenie odbywają się konkursy, spotkania z Kotem w 
butach, warsztaty „kociej szermierki” i pokazy „kociej akrobatyki”. Podczas 
wybranych imprez organizowane są także spotkania z Mikołajem. 

4. W ramach atrakcji zwaną Cantina de Leche Uczestnikom wydawane są napoje i 
ciastka wyłącznie dla osób siedzących przy barze i w kolejności zgłoszenia. 

5. W ramach atrakcji Wielka Kula Śniegowa Uczestnicy są pojedynczo zapraszani do 
wnętrza Kuli na czas nie dłuższy niż 30 sekund. Wejście do Kuli odbywa się według 
kolejności zgłoszenia. 

6. W ramach atrakcji Fotobudka Uczestnicy pozują z gadżetami i otrzymują 1 komplet 
zdjęć. Uczestnictwo w tej atrakcji odbywa się według kolejności zgłoszenia. 

 

§ 4 UWAGI KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Regulamin obowiązuje w dniu Imprezy i dotyczy wszystkich obiektów z nią 
związanych. 

3. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w formie wydruku w Cantina de Leche. 
 

 
 


