
 
 

 
 

REGULAMIN „KREATYWNE FERIE”-  OPIEKA DZIENNA  

 

1. Organizatorem „Kreatywnych Ferii” jest Hulakula z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Jagiellońskiej 82b, 03-312 Warszawa zwana dalej Hulakula. 

2. Uczestników „Kreatywnych Ferii”  obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin 

Hulaparku. Zgłoszenie dziecka do udziału w „Kreatywnych Ferii” oraz w szczególności 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją tych 

regulaminów. 

3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat (dalej Uczestnicy). 

4. Hulakula nie ma możliwości lokalowych ani osobowych do przyjmowania dzieci z 

orzeczeniami o niepełnosprawności i zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania 

dziecka z orzeczeniem. 

5. Warunkiem uczestnictwa w „Kreatywnych Feriach” jest zakup biletu online bądź na 

miejscu w recepcji Hulaparku oraz wypełnienie Formularza  Zgłoszeniowego osobiście 

w siedzibie Hulakula.  

6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką w Hulakula od poniedziałku do piątku w 

godz. 8.00-17.00.  

7. Uczestnicy są odbierani z Hulakula wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu 

zgłoszeniowym. 

8. Za odebranie dziecka po godzinie 17:00 zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodnie z 

cennikiem biletów do Hulaparku. 

9. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 19:00 organizator zobowiązany będzie 

powiadomić odpowiednie służby. 

10. Uczestnicy „Kreatywnych Ferii” mają prawo do:  

a. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

b. korzystania ze wszystkich atrakcji (kręgle, plac zabaw) i pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji programu w ramach „Kreatywnych Ferii” 

11. Uczestnicy mają obowiązek:  



 
 

 
a. przestrzegać regulaminu Hulakula oraz bezwzględnie podporządkować się 

poleceniom opiekunów,  

b. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

c. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

d. szanować mienie, pomoce dydaktyczne innych Uczestników i opiekunów.  

12. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika, odpowiedzialni są  jego 

rodzice lub opiekunowie prawni. Organizator w takim przypadku zastrzega sobie prawo 

do wydalenia Uczestnika.  

13. W przypadku podania jakichkolwiek nieprawdziwych danych w formularzu 

zgłoszeniowym, wszelką odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni 

Uczestnika. 

14. Samowolne oddalenie się Uczestnika od opiekunów, niesubordynacja, 

niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie 

niniejszego regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności 

wykluczeniem Uczestnika z udziału w zajęciach lub wydaleniem z „Kreatywnych Ferii” 

bez możliwości dochodzenia zwrotu wniesionej opłaty. 

15. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników „Kreatywnych Ferii”, w tym 

zagubione lub zniszczone. 

16. Organizator zaleca nie przynosić na zajęcia w Hulakula cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., zbędnych do udziału w zajęciach.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

18. Rezygnacja z „Kreatywnych Ferii” po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie 

uprawnia Klienta do zwrotu wniesionych opłat. 

19. W przypadku odwołania turnusu z przyczyn zawinionych przez Hulakula, Organizator 

zwraca Klientowi pełną wpłaconą wcześniej kwotę.  

20. Wyczerpuje to roszczenia Klienta na wypadek odwołania „Kreatywnych Ferii” przez 

Właściciela Hulakula. 

21. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie dźwięku uczestników 

podczas „Kreatywnych Ferii” oraz umieszczanie ich na stronie internetowej, innych 

portalach społecznościach Hulakula dla celów promocyjnych 



 
 

 
22. Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w  

miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować Hulakula o 

swojej decyzji na piśmie, jeszcze przed rozpoczęciem „Kreatywnych Ferii”. 

 


