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REGULAMIN KĄCIKA DLA DZIECI 

 

POSTANOWIENIA OGÓLE 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy funkcjonowania „Kącika dla dzieci” (dalej „Kącik”) na 

terenie Stadionu Narodowego w Warszawie przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 podczas 

meczów reprezentacji Polski, odbywających się na Stadionie Narodowym. 

2. Do Kącika przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. 

3. Do Kącika przyjmowane są wyłącznie dzieci, których rodzic lub rodzice posiadają ważny 

bilet wstępu na mecz.  

4. W Kąciku mogą przebywać wyłącznie dzieci, których rodzic lub rodzice złożyli stosowne 

oświadczenie osobom nadzorującym Kącik.  

§ 2 

1. Organizatorem Kącika jest PL.2012+ sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. J. 

Poniatowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000293205, o kapitale zakładowym w kwocie 7.000.000,00 zł, NIP 701-009-57-15, Regon 

141171910. 

2. Organizator wyznacza osoby obsługujące Kącik, w tym dwóch animatorów oraz jeden lub 

dwóch pracowników Organizatora.   

3. Animatorzy posiadają uprawnienia do opieki nad dziećmi pod nieobecność rodzica lub 

opiekuna prawnego.  

4. Obszar Kącika oznaczony jest przez Organizatora.  

5. Pobyt dziecka w Kąciku jest bezpłatny. 

 

ORGANIZACJA „KĄCIKA DLA DZIECI” 

§ 3 

1. Kącik jest czynny w godzinach 17.45- 23.00 w dni, w których odbywają się mecze na 

Stadionie Narodowym, tj. 22 i 26 marca 2013 roku. W przypadku opóźnienia meczu Kącik 

jest otwarty maksymalnie do pół godziny od zakończenia meczu.  

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Kącika, jest ukończenie przez dziecko 4 roku życia i nie 

osiągnięcie przez dziecko 14 roku życia.  Dzieci poniżej  granicy wieku 4 lat lub powyżej 14 

lat mogą nie zostać przyjęte do kącika.  
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3. Osoba obsługująca Kącik ma prawo do weryfikacji wieku dziecka, które ma zostać 

przyjęte do Kącika.   

4.  Organizator przewiduje, że jednocześnie w Kąciku będzie mogło przebywać maksymalnie 

40 dzieci.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka, gdy uzna, że dodatkowe 

osoby mogą zaburzyć bezpieczeństwo lub komfort pozostałych dzieci. 

6. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Kącika przez rodzica lub opiekuna prawnego na 

podstawie sprawdzenia zgodności podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 

imienia i nazwiska oraz numeru dowodu osobistego z dokumentem tożsamości. 

7. Każde z dzieci zaopatrzone jest w naklejkę wypełnioną przez rodzica lub opiekuna 

prawnego zawierającą informacje  o sektorze i miejscu, w którym siedzi rodzic lub opiekun 

prawny oraz numerze telefonu kontaktowego. 

8. Naklejki, o których mowa w ust. 7 powyżej są wydawane przez Organizatora. 

9. Wypełnienie naklejki, o której mowa w ust. 7 jest obowiązkiem rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka.  

10. W Kąciku prowadzone są zajęcia i zabawy animacyjne takie jak zabawy sportowe, 

integracyjne, taneczne, malowanie buzi.  

11. Zajęcia i zabawy, o których mowa w ust. 8 powyżej są prowadzone przez Animatorów 

posiadających kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.  

12. Osoby obsługujące Kącik nie mają obowiązku karmienia dzieci oraz ich przebierania.  

13. Osoby obsługujące kącik będą asystować dzieciom w drodze do/ z toalety  

14. Organizator dopuszcza możliwość zaopatrzenia dziecka przez rodziców lub opiekunów 

prawnych w jedzenie lub napoje, które dziecko będzie mogło spożyć w wyznaczonym do 

tego celu miejscu. Jedzenie lub napoje zostaną oznaczone przez rodziców naklejką 

zawierającą imię i nazwisko dziecka.  

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

§ 4 

1. Rodzic lub opiekun prawny w celu pozostawienia dziecka w Kąciku obowiązany jest złożyć 

oświadczenie na przygotowanym przez Organizatora formularzu.  

2. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do odbioru dziecka bezpośrednio po 

zakończeniu meczu nie później niż pół godziny po zakończeniu meczu.  

3. W przypadku niezgłoszenia się rodzica lub opiekuna prawnego po odbiór dziecka w 

terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej Osoba obsługująca Kącik skontaktuje się 

telefonicznie z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu powiadomienia o konieczności 

odebrania dziecka z Kącika. 
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4. W przypadku, gdy pod podanymi numerami telefonu nie można nawiązać kontaktu z 

rodzicem lub opiekunem prawnym, Osoby obsługujące Kącik oczekują z dzieckiem w 

Kąciku maksymalnie pół godziny od upływu terminu odbioru dziecka.  

5. Po upływie czasu, określonego w ust. 4 powyżej Osoba obsługująca Kącik powiadomi 

najbliższy komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem lub 

opiekunem prawnym.  

6. Pozostawiając dziecko w Kąciku rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pozostawić 

numer telefonu komórkowego w celu powiadomienia w razie zaistnienia nagłego wypadku. 

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest mieć przez cały czas pozostawania dziecka w 

Kąciku włączony telefon komórkowy i obowiązany jest go niezwłocznie odebrać. 

OBOWIĄZKI DZIECKA 

§ 5 

1. Dziecko pozostawione w Kąciku ma obowiązek: 

a) szanowania jego wyposażenia, gier, zabawek, 

b) szanowania innych dzieci pozostawionych w Kąciku oraz Osób nadzorujących Kącik.  

2. W Kąciku zabronione jest: 

a) bicie, popychanie innych dzieci, 

b) wnoszenie jedzenia, picia, 

c) spożywania jedzenia, picia podczas zabawy, 

d) wychodzenia dzieci poza ogrodzenie Kącika.  

3. W przypadku niegrzecznego zachowania dzieci lub spowodowania zagrożenia własnego 

lub innych dzieci Osoba obsługująca Kącik ma prawo wezwania rodzica lub opiekuna 

prawnego w celu zabrania dziecka z Kącika.  

4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie 

prawni.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Pozostawienie dziecka w Kąciku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

3. Regulamin jest dostępny w Kąciku oraz na stronie internetowej 

www.stadionnarodowy.org.pl. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Kąciku.  
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       Warszawa, dnia……………… 2013 roku 

       godzina…………………………………….. 

Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych 

Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych: 

imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….. 

numer telefonu ………………………………………………………………………………………….. 

adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………….. 

Seria i numer DO ………………………………………………………………………………………….. 

Numer sektora  

i miejsca z biletu ………………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym oświadczam, iż pozostawiam dziecko…………………………………………………………  

       (imię i nazwisko dziecka) 

w wieku………………. lat        

w Kąciku zabaw Stadionu Narodowego w Warszawie.  

Jestem świadomy/a, że osoby obsługujące Kącik zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za 

ewentualne wypadki z udziałem dziecka na terenie Kącika zabaw oraz szkody mogące z tego 

wyniknąć, jak również za szkody wyrządzone przez dziecko, powstałe w czasie przebywania 

dziecka w Kąciku zabaw. Za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu przez dziecko 

odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.  

Zobowiązuję się: 

a) do odbioru dziecka niezwłocznie nie później niż pół godziny po zakończeniu meczu,  

b) pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu wskazanym 

powyżej i odbierania każdego połączenia, 

c) do odbioru dziecka w każdym czasie, gdy zajdzie taka potrzeba, 

d) do osobistego odbioru dziecka. 

 
Dodatkowe informacje o dziecku (np. ewentualne choroby, alergie, wnoszone jedzenie lub napoje) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………… 

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 


