REGULAMIN AKCJI HAPPY BUS 2022
Uczestnicy zajęć w ramach ,,Przystanku Happy Bus” oraz ich rodzice
lub opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania
następujących zasad:
1.

Uczestnik zgłasza Organizatorowi chęć udziału w zajęciach oraz zapoznaje
się z regulaminem, którego w pełni zobowiązuje się przestrzegać;

2.

Uczestnictwo w akcji Happy Bus jest możliwe po zarejestrowaniu
Uczestnika w punkcie rejestracyjnym. Na rejestrację składa się
dobrowolne przekazanie Organizatorom następujących danych:
- imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
- imię i nazwisko oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna
A następnie założenie opaski rejestracyjnej na nadgarstek.
3.

Dzieci do 6 roku życia uczestniczą w Akcji Happy Bus wyłącznie pod opieką
Rodzica/pełnoletniego Opiekuna;

4. Rodzic/Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dziecka na terenie placu
zabaw i pozostawia na własną odpowiedzialność swoje dziecko
Wolontariuszom;
5.

Rodzic/Opiekun informuje Wolontariuszy, Koordynatorów odnośnie
występujących u dziecka nadwrażliwości układu immunologicznego –
alergii na np. : artykuły spożywcze, alergii wziewnej, alergii na jad owadów

6.

Rodzic/Opiekun informuje Wolontariuszy lub Koordynatorów
o
jednostkach chorobowych dziecka, które w związku z powyższym nie
powinno uczestniczyć we wszystkich proponowanych atrakcjach
organizowanych przez Organizatora;

7.

Dziecko ma obowiązek zachowania się w taki sposób, aby nie zagrażać
zdrowiu i życiu swojemu oraz innych uczestników akcji;

8.

Przed rozpoczęciem zabawy dziecko powinno zostawić
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Rodzicowi/Opiekunowi wszystkie przedmioty, które mogą ulec
zniszczeniu, zgubieniu lub zagrażają bezpieczeństwu (tj. np.
telefon komórkowy, aparaty fotograficzne, odtwarzacze
mp3/mp4, okulary, biżuterię);
9. Dzieci, które chcą skorzystać z dmuchanych atrakcji lub wejść do autobusu są
zobowiązane do zdjęcia obuwia przed skorzystaniem z atrakcji;
10.

Organizatorzy oraz Wolontariusze nie ponoszą
odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty;

11.

Zabrania się wnoszenia do Happy Busa, lub na inne atrakcje jedzenia
i picia.

12.

Zabrania się zaśmiecania placu, wchodzenia na jego teren pod wpływem
alkoholu, środków odurzających. Zabrania się również picia alkoholu,
Spożywania środków odurzających, palenia papierosów;

13.

Zabrania się niszczenia urządzeń, przedmiotów, zabawek itp.
Osoby, które nie dostosują się do tych zasad, poniosą pełną
odpowiedzialność prawną oraz materialną;

14.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z użytku
atrakcji z przyczyn związanych z usterkami czy też problemami
technicznymi;

15. Wszystkie dzieci biorące udział w akcji ,,Przystanek Happy Bus”
zobowiązane są do przestrzegania poleceń Koordynatorów i
Wolontariuszy;
16.

W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu
Uczestnik będzie zmuszony opuścić teren ,,Przystanku Happy
Bus”;

17.

Udział w ,,Przystanku Happy Bus” jest bezpłatny;

18. Udział dziecka w ,,Przystanku Happy Bus”, poświadczony podpisem na
liście obecności w danym dniu i jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku dziecka (wykonanie i publikowanie zdjęć na
portalach internetowych, prezentacjach multimedialnych, forach
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społecznościowych Fundacji HAPPY KIDS, z siedzibą w Łodzi, ul. Żniwna 10/14)
oraz na przetwarzanie danych w zakresie udostępnienia dla partnerów i
sponsorów akcji zdjęć i filmów, z zachowaniem tajemnicy dotyczących danych
osobowych Uczestnika w z prawem do wykorzystania w zakresie wskazanym
powyżej. Listy obecności przechowywane są przez koordynatora akcji i
przekazane zostaną do Organizatora celem zniszczenia po zakończeniu akcji
w terminie do 90 dni od jej zakończenia. Nadzór nad bezpieczeństwem
danych spoczywa na Organizatorze. Cały regulamin dotyczący polityki
prywatności oraz ochrony danych osobowych RODO dostępny jest na stronie
internetowej Organizatora: www.happykids.org.pl oraz może zostać
przekazany na żądanie osobie, która o niego wystąpi z pisemną prośbą.
19.

Wszelkie sprawy organizacyjne, sporne uzgadniane są z
Koordynatorami i Pracownikami Fundacji Happy Kids.
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