REGULAMIN ORGANIZACJI I KORZYSTANIA
Z DZIECIĘCEJ PRZYSTANI W TAURON ARENIE KRAKÓW
Organizowanej przez operatora - Fundację Poland Business Run na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Dziecięca Przystań, zwana także „Przystanią”, jest bezpłatnym miejscem dedykowanym
dzieciom uchodźców wojennych z Ukrainy i ich rodzicom/opiekunom. Przystań mieści się
w TAURON Arenie Kraków, ul. Lema 7.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Poland Business Run
z siedzibą w Krakowie (31-137), ul. Siemiradzkiego 17/2, posiadająca REGON: 364424465,
NIP: 6762507232, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000617320, której akta
rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS, tel.123957811, e-mail: biuro@polandbusinessrun.pl
3. Jeśli w regulaminie jest użyte określenie:
a) „Uczestnik”- oznacza to dziecko w wieku w szczególności do lat 10 oraz rodzica/opiekuna
będącego uchodźcą z Ukrainy (osoby przybyłe do Polski po 24 lutego 2022 r.);
b) „Organizator” oznacza Fundację Poland Business Run;
c) „TAURON Arena Kraków lub Obiekt” oznacza obiekt widowiskowo-sportowy zlokalizowany
przy ul. Lema 7 w Krakowie;
d) „Miejsca Dedykowane Przystani” oznaczają czytelnie oznakowane przestrzenie na poziomie
B TAURON Arenie Kraków.
II. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Przystań funkcjonuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od 8 marca do 3 czerwca 2022 r.,
w godzinach 8.00 - 16.00.
2. Przystań - podczas każdego dnia funkcjonowania - może przyjąć max. 210 Uczestników, w tym
max. 105 dzieci oraz max. 105 rodziców/opiekunów, przy czym Organizator zastrzega możliwość
zmniejszenia liczby Uczestników lub nie zorganizowania zajęć w danym dniu. W takiej sytuacji zapisy
będą odpowiednio ograniczone lub nie będą prowadzone.
3. Harmonogram funkcjonowania Przystani będzie publikowany z wyprzedzeniem na stronie
Organizatora.
4. Dzieci przebywające w Przystani podzielone będą na grupy wiekowe:
 0 - 3 lata – 25 miejsc każdego dnia
 4 - 10 lat – 80 miejsc każdego dnia
5. Dzieciom przebywającym w Przystani będą bezpłatnie zapewniane:
 opieka
 gry i zabawy
 zajęcia sportowe
 zajęcia edukacyjne oraz inne aktywności
 2 posiłki dziennie tj. drugie śniadanie i obiad
 wsparcie psychologiczne
 miejsce do drzemki dla młodszych dzieci
 opieka medyczna
6. Rodzicom/opiekunom dzieci będą bezpłatnie zapewniane:
 przestrzeń do rozmów
 wsparcie psychologiczne w zależności od potrzeb
 1 posiłek dziennie (obiad), stały dostęp do ciepłych napojów oraz przekąski
 opieka medyczna

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Rodzic/opiekun, aby uczestniczyć z dzieckiem w danym dniu w zajęciach musi dokonać zapisu na
ten dzień pobytu w Przystani:
 przez formularz zgłoszeniowy: bit.ly/krakow-ua
 przez infolinię +48 146 146 146 PL/UA czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
16.00.
 osobiście w recepcji TAURON Areny Kraków (na wprost wejścia nr 1)
2. Zapisów można dokonywać na 7 do przodu.
3. Rezerwację można odwołać lub zmienić: osobiście w recepcji TAURON Areny Kraków,
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez infolinię, nie później niż na jeden dzień przed
rozpoczęciem zajęć.
4. Rodzic/opiekun ma obowiązek zgłosić się wraz z dzieckiem do Przystani do godziny 9.00.
5. Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy
wojennego z Ukrainy.
6. W przypadku braku przyjścia w terminie, o którym mowa w ust. 4, rezerwacja zostanie anulowana.
7. W Przystani rodzic/opiekun przebywa z dzieckiem. Po dokonaniu stosownych uzgodnień
rodzica/opiekuna z koordynatorem Przystani, możliwy jest tymczasowy pobyt dziecka pod
wyłączną opieką osób świadczących opiekę w Przystani.
8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania.
9. Na terenie Obiektu rodzice/opiekunowie wraz z dziećmi muszą stosować się do Regulaminów
obowiązujących w TAURON Arenie Kraków.
10. Uczestnicy muszą stosować się do poleceń kadry oraz obsługi i ochrony Obiektu.
11. Uczestnicy są zobligowani do poruszania się po Obiekcie zgodnie z przygotowanymi oznaczeniami
i do korzystania wyłącznie z Miejsc Dedykowanych Przystani.
1.

IV. POSTANOWIENIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE
1.
2.

Do uczestnictwa w Przystani może zostać przyjęty Uczestnik wyłącznie zdrowy, nie mający
objawów sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania pomiaru temperatury ciała oraz odmowy
wpuszczenia do Przystani Uczestnika wykazującego objawy sugerujące infekcję lub chorobę
zakaźną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Regulamin obowiązuje od 7.03.2022 r.
Regulamin został sporządzony w języku polskim oraz ukraińskim. W przypadku rozbieżności
językowych decyduje wersja polska.

