
REGULAMIN 

 
1. Organizatorami imprez zawierających „animacje dla dzieci” są: Rodzice/ Opiekunowie prawni/ Nowożeńcy/ 

Dyrektorzy żłobków, szkół i przedszkoli/ Menagerowie firm/ Menagerowie urzędów miasta zwani dalej 

Zamawiającym. 

2. Zamawiający bierze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy.  

3. Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na przejęciu opieki nad dziećmi, a jedynie na 

zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie trwania imprezy. 

4. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji. 

5. Wstępną rezerwację terminu można dokonać e-mailowo. 

6. Rezerwacji terminu należy dokonać najpóźniej 3 dni przed planowaną datą imprezy. 

7. Przed przyjazdem animatorów należy przygotować osobne pomieszczenie – usuwając cenniejsze, niebezpieczne 

przedmioty i meble. Ma to zapewnić odpowiednią przestrzeń do przeprowadzenia zabaw i konkursów. 

8. Za ewentualne zniszczenia na osobie lub mieniu firmy Gosia Samosia koszty ponosi Zamawiający. Za 

ewentualne zniszczenia osobie lub mieniu Zamawiającego, firma Gosia Samosia nie ponosi odpowiedzialności. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczestniczącym w imprezie Zamawiający powinien 

poinformować przed imprezą Firmę Gosia Samosia o ewentualnych schorzeniach lub alergiach występujących u 

dzieci. 

10. Gosia Samosia wykorzystuje do malowania twarzy dzieciom produkty firmy Snazaroo, Diamond FX. Spełniają 

one przepisy dotyczące nietoksyczności, dzięki czemu można je stosować na skórze dzieci (nawet alergików). 

Jednak zawsze należy zachować czujność i pamiętać, że nawet atestowane produkty mogą wywołać 

nieprzewidziane reakcje skórne. Jeśli Zamawiający zdecyduje się na malowanie twarzy dzieciom, wyraża on 

jednocześnie zgodę na ich użycie oraz zwalnia animatorów firmy Gosia Samosia za poniesienie 

odpowiedzialności związanej za ewentualne skutki wynikających z użycia farb. 

11. Zamawiający zapewnia dostęp do źródła prądu i pokrywa koszty związane z energią elektryczną wykorzystaną 

podczas animacji. 

12. Gosia Samosia zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym wcześniej scenariuszu imprezy wynikających: z 

kondycji, energii i chęci dzieci do zabawy oraz z warunków pogodowych niezależnych od Wykonawcy, jak i 

Zamawiającego. 

13. W wyjątkowych sytuacjach firma Gosia Samosia zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu 

imprezy. 

14. Wszystkie usługi są realizowane z dojazdem do klienta. Koszty dojazdu (+ doliczona jest również eksploatacja 

samochodu) ponosi Zamawiający. Koszt dojazdu ustalany jest indywidualnie. 

DMUCHANIEC 
1. Teren powinien być w miarę równy oraz oczyszczony z ostrych przedmiotów takich jak: kamienie czy szkło. 

2. Zamawiający zapewnia dostęp do źródła prądu i pokrywa koszty związane z energią elektryczną wykorzystaną podczas 

podłączenia dmuchańca. 

3. Teren nie może znajdować się pod liniami wysokiego napięcia. 

4. Rodzaj podłoża: preferowana jest trawa. 

5. Wymiary: (Dł.) x (Szer.) x (Wys.) 460 x 310 x 260 cm. 
6. Zużycie: Zużycie: 430-450 Watt. 

7. Preferowany wiek: 3+. 

8. Cena wynajmu obejmuje: rozstawienie i złożenie Dmuchańca oraz pełną obsługę jego użytkowania przez uczestników imprezy. 

9. Warunki pogodowe nie są podstawą do odstąpienia umowy. 

10. W przypadku źródła prądu oddalonego powyżej 20m należy poinformować o tym firmę Gosia Samosia. 

FINANSE 

1. Potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wpłacenie zadatku w kwocie ustalanej indywidualnie na konto 

bankowe: Bank Millennium 87 1160 2202 0000 0002 6956 2044 w tytule podając Imię i Nazwisko oraz termin 

przyjęcia. W przypadku odwołania imprezy/ wynajmu dmuchańca zadatek jest bezzwrotny.  

2. Pełne rozliczenie za przeprowadzone animacje następuje od razu po ich zakończeniu. 

  

Zlecenie organizacji i przeprowadzenia animacji firmie Gosia Samosia  

jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz cennika. 

 

……………………………………………………………….. 

Podpis zamawiającego 


