
      
                                                                             

 

 Hulakula – Rozrywkowe Centrum Miasta 

 ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa 

 www.hulakula.com.pl 

                                                                                

      Warszawa, dnia.............................                           

………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko (rodzica /opiekuna) 

 

………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  

 

………………………………………………………………… 

Nr dow. os. i nr tel. do kontaktu  

OŚWIADCZENIE  

 

Ja, …………………………………….., wyrażam zgodę na pobyt (także w godzinach nocnych - /po 

godzinie 22-ej) mojego/mojej syna/córki …………………………………………………….. 

w Rozrywkowym Centrum Miasta HULAKULA w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 82B (dalej 

„Centrum”), w związku z koncertem Szopeena, który odbędzie się dn. 25.09.2020r. o godz. 21:00. 

Oświadczam, że dziecko ukończyło 16. rok życia. 

Zobowiązuję się do tego, iż moje dziecko nie będzie kupowało, wnosiło ani też nie będzie 

spożywało napojów alkoholowych, narkotyków lub innych zabronionych przez prawo 

substancji podczas tego wydarzenia, a o tych zakazach, bezwzględnie obowiązujących 

w Centrum, zostało przeze mnie poinformowane. 

Oświadczam ponadto, że nie będę kierował/a żadnych roszczeń w stosunku do właściciela 

Centrum i jego pracowników, jeśli moje dziecko, pomimo zakazów, naruszy je w jakikolwiek 

sposób, w szczególności zaś, gdy zostanę poinformowana o naruszeniach powodujących 

konieczność podjęcia interwencji przez służby porządkowe lub personel Centrum w celu 

zabezpieczenia przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym 

w szczególności Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. 

Jednocześnie informuję, iż zobowiązałam syna/córkę do przestrzegania regulaminu Centrum 

oraz biorę pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody majątkowe i osobowe 

wyrządzone przez moje dziecko. W przypadku stwierdzenia, że moje dziecko spożyło alkohol, 

narkotyki lub inne zabronione substancje lub stworzy zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub 

innych uczestników, zobowiązuję się osobiście, na własny koszt, niezwłocznie odebrać dziecko 

z miejsca wskazanego przez organizatora. Dodatkowo zobowiązuje się, że w trakcie trwania 

koncertu będę dostępny/a pod wskazanym wyżej numerem telefonu w celu kontaktu obsługi klubu 

i/lub służb porządkowych.  

Oświadczam, że mam świadomość, iż w klubie sprzedawany jest alkohol zgodnie 

z przepisami prawa tj. osobom powyżej 18. roku życia. Oświadczam również, że znam repertuar 

Szopeena i mam świadomość, że podczas koncertu mogą pojawiać się wulgaryzmy oraz zachowania 

niestosowne dla osób poniżej 18. roku życia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści niniejszego 

oświadczenia przez BMG Entertainment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 82b, 03-

301 Warszawa) w celu realizacji przez ww. spółkę działań objętych treścią oświadczenia.   
 

   

        
 

....…………………………………………………. 

            czytelny podpis rodzica/opiekuna 

http://www.hulakula.com.pl/


      
                                                                             

 

 Hulakula – Rozrywkowe Centrum Miasta 

 ul. Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa 

 www.hulakula.com.pl 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że na dzień (25.09.2020) przebywania w lokalu Hulakula Rozrywkowe 

Centrum Miasta przy ul. Jagiellońskiej 82b, według swojej najlepszej wiedzy, mój/moja syn/córka 

…………………………………….. nie jest osobą zakażoną wirusem Sars-CoV-2, wywołującym 

chorobę Covid-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia 

powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z przebywaniem w Hulakula 

Rozrywkowe Centrum Miasta w obecnym stanie epidemicznym. Dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność wyrażam zgodę na przebywanie mojego/mojej syna/córki w Hulakula 

Rozrywkowym Centrum Miasta, nie będę zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących 

ewentualnego zachorowania, które mogłoby być związane z pobytem w tym lokalu. Zobowiązuję się 

do przestrzegania obowiązujących w Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta procedur związanych z 

reżimem sanitarnym. 

 

 

…………………………………….. 

CZYTELNIE: IMIĘ I NAZWISKO 

…………………………………….. 

DATA I PODPIS 

 

DANE TRACKINGOWE 

 

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: …………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA (PRZEZ DWA TYGODNIE OD DATY WIZYTY W HULAKULA): 

…………………………………….. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH 

DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI BMG 

ENTERTAINMENT SP. Z O. O. DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ 

WWW.HULAKULA.COM.PL/RODO ORAZ ZGODNIE Z ZAPISAMI REGULAMINU 

DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ 

WWW.HULAKULA.COM.PL/INFORMACJE/REGULAMIN 

POWYŻSZE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ BMG ENTERTAINMENT 

SP. Z O. O. DO 14 DNI OD DATY WIZYTY W LOKALU HULAKULA ROZRYWKOWE 

CENTRUM MIASTA 

 

…………………………………….. 

DATA I PODPIS 

  

http://www.hulakula.com.pl/
http://www.hulakula.com.pl/RODO
http://www.hulakula.com.pl/INFORMACJE/REGULAMIN

