
REGULAMIN 

 

Regulamin eventu „Zakończenie Wakacji z MEGA klockami w Galerii Wnętrz AMC”. 

 

1) Organizatorem eventu jest P.W. Arpol Rafał Predenkiewicz z siedzibą w Toruniu przy ul. Lelewela 33 NIP:  879-008-74-35. 

2) Event odbędzie się na 1 piętrze w Galerii Wnętrz AMC w Toruniu, przy ul. Lelewela 33 obok salonu Beta Meble. 

3) Czas trwania: 28.08.2021 r. w godzinach 10:00-20:00 oraz 29.08.2021 r. w godzinach 10:00-16:00. 

4) W zabawie z klockami Imagination Playgroud mogą brać udział tylko i wyłącznie dzieci pod opieką i obserwacją rodzica lub 

opiekuna. 

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki dzieci na terenie Galerii Wnętrz AMC, ani za żadne 

obrażanie ciała do których dojdzie podczas zabawy klockami lub  w innym miejscu na terenie Galerii Wnętrz AMC. 

6) Organizator, ani osoby obsługujące stanowisko z klockami w żaden sposób nie stanowią opieki nad dziećmi i niedopuszczalne 

jest pozostawienie dziecka na terenie Galerii Wnętrz AMC oraz eventu bez opieki rodzica lub opiekuna. 

7) Dzieci poniżej 15stego roku życia mogą korzystać ze schodów ruchomych w Galerii Wnętrz AMC tylko i wyłącznie pod 

nadzorem rodzica lub opiekuna. 

8) Podczas eventu dzieci będą mogły otrzymać kupon do realizacji wyłącznie w Kawiarni Fit Cake mieszczącej się na parterze 

Galerii Wnętrz AMC. Kupon można zrealizować tylko w czasie trwania eventu. Ilość kuponów jest ograniczona, a oferta 

obowiązuje do wyczerpania zapasów.  

9) Biorąc udział w evencie rodzice oraz opiekunowie wyrażają zgodę na utrwalenie swojego i dziecka wizerunku za pomocą zdjęć 

realizowanych podczas trwania eventu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć w mediach społecznościowych 

oraz na stronie internetowej należącej do Organizatora oraz partnerów eventu. 

10) Biorąc udział w evencie rodzice i opiekunowie deklarują, że zapoznali się z treścią powyższego regulaminu i w pełni akceptują 

jego    warunki. 

11) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w powyższym regulaminie. 

12) Regulamin dostępny jest na stronie www.galeriawnętrzamc.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

 

 

http://www.galeriawnętrzamc.pl/

