
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELU ZABIERZ SWOJĄ KLASĘ W EDUKACYJNĄ PODRÓŻ! 
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REGULAMIN 
 REGULAMIN „STREFY GO4ROBOT” 

1. Właścicielem „Strefy GO4Robot” jest Akademia GO4Robot Sp. z o. o. wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, 
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS: 0000810159, która prowadzi usługę 
polegającą na udostępnianiu dzieciom oraz zorganizowanym grupom sali do zabaw i warsztatów 
edukacyjnych z wykorzystaniem klocków przy zapewnieniu właściwego stanu technicznego 
udostępnianych urządzeń i bezpieczeństwa otoczenia. 

2. Warunkiem przebywania w „Strefie Go4Robot” i uczestnictwa w zajęciach jest zakup biletu wstępu 
i akceptacja tego regulaminu przez Rodzica/opiekuna dziecka/opiekuna grupy oraz do 
zapoznania dziecka/grupy z regulaminem przez Rodzica/opiekuna. Rodzic/opiekun 
dziecka/opiekun grupy zobowiązany jest wytłumaczyć dziecku zasady obowiązujące w Strefie. 

3. Dzieci mogę wyjść i wejść ze „Strefy GO4Robot” tylko pod opieką rodzica/opiekuna.  
 

4. Osoby przebywające w „Strefie GO4Robot” są zobowiązane do wykonywania instrukcji i poleceń 
Instruktora. 

 
5. W trosce o bezpieczeństwo dzieci zabrania się wnoszenia jakichkolwiek własnych zabawek czy 

klocków oraz jedzenia bądź napojów na teren „Strefy GO4Robot”. 
 

6. Akademia GO4Robot Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 
zgubione/zniszczone/pozostawione rzeczy osobiste (np. telefon, tablet, pieniądze).  
 

7. W „Strefie GO4Robot” zabrania się zachowań, które zagrażają bezpieczeństwem uczestników, w 
szczególności: 

 popychania innych dzieci, 

 korzystania z wyposażenia „Strefy GO4Robot” w sposób sprzeczny z ich 
przeznaczeniem, 

 wnoszenia na teren obiektu przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą 
spowodować zranienie, poparzenie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu, 
 

8. Instruktorzy mają prawo do wyproszenia ze „Strefy GO4Robot” uczestników oraz ich opiekunów, 
którzy: 

 Zachowują się z sposób uniemożliwiający prowadzenie warsztatów, 

 Zachowują się w sposób niekulturalny, 

 Nie przestrzegają regulumaini strefy, 

 Nie wykonują poleceń instruktora, 

 Zachowują się w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu innych uczestników i swoim  
 

9. Na terenie „Strefy GO4Robot  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-
papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą 
przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 

10. Każdy uczestnik jest zobowiązany do poszanowania mienia „Strefy GO4Robot”. Obowiązuje 
zakaz wynoszenia mienia należące do firmy Akademia GO4Robot sp. z o. o. w szczególności 
klocków.  
 

11. Akademia GO4Robot Sp. z o. o. i jego pracownicy nie zapewniają indywidualnej opieki ani 
nadzoru nad dziećmi korzystającymi ze „strefy GO4Robot”. Dziecko podczas zabawy pozostaje 
pod opieką rodzica/opiekuna. Rodzice oraz opiekunowie dzieci, zobowiązani są do pełnienia 
opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie „strefy GO4Robot” i odpowiadają za ich 
bezpieczeństwo oraz ponoszą odpowiedzialność wszelkie szkody przez nie wyrządzone. 
 

 



 

 

12. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka powyżej 7 roku życia na terenie obiektu po 
wcześniejszym złożeniu stosownego oświadczenia i uzupełnieniu karty danych dziecka i 
rodzica, a w szczególności danych dotyczących kontaktu z rodzicem/opiekunem. W przypadku 
pozostawienia dziecka w „Strefie GO4Robot” i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, 
pracownik obiektu poinformuje właściwe organy władzy publicznej o pozostawieniu dziecka bez 
opieki. 
 

13. Akademia GO4Robot Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci 
nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy 
powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem użytkowaniem „Strefy GO4Robot”. Wszelkie 
roszczenia zgłoszone po wyjściu z obiektu nie będą uznawane za powstałe na terenie obiektu. 
 

14. Rodzic/opiekun ma obowiązek powiadomienia instruktorów o wszelkich kontuzjach i złym stanie 
zdrowia dziecka przed wejściem do „strefy GO4Robot”. Po otrzymaniu tych informacji Instruktor 
ma prawo odmówić dziecku wejścia do strefy. Ewentualne skutki niepowiadomienia obciążają 
rodzica/opiekuna. 
 

15. Dzieci z niepełnosprawnością mogą korzystać ze „strefy GO4Robot” jedynie wraz z opiekunem. 
Opiekun zobowiązany jest napisać oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w obiekcie oraz faktycznie zapewnić 
taką opiekę. 
 

16. Uczestnik ma obowiązek poinformować Instruktora niezwłocznie o kontuzjach i wypadkach 
powstałych bądź ujawnionych w czasie warsztatów lub przebywania w strefie. 
 

17. W trakcie warsztatów nie należy poruszać się po strefie, ani sięgać po sprzęt ustawiony poza 
wyznaczonymi stanowiskami. 
 

18. Wszelkie awarie i uszkodzenia sprzętu należy bezzwłocznie zgłaszać Instruktorowi. 
 

19. W warsztatach mogą brać udział dzieci, które ukończyły 6 rok życia. 
 

20. Rodzice/opiekunowie zapisując uczestników na warsztaty wyrażają zgodę na wykorzystanie 
wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Akademia GO4Robot Sp. z o. o. (np. materiały 
drukowane, internet, pliki elektroniczne np. prezentacje multimedialne).  
 

21. „Strefa GO4Robot” jest otwarta w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej. 
Właściciel zastrzega sobie prawo do zamknięcia poszczególnych stref lub całego obiektu w 
przewidzianych godzinach otwarcia np. na imprezy okolicznościowe, specjalne warsztaty itp. W 
tym przypadku zobowiązany jest poinformować o ograniczeniu w dostępności do obiektu na 
stronie internetowej „Strefy GO4Robot” i w recepcji obiektu. Ograniczenie w dostępności do 
poszczególnych stref, po uprzedniej informacji na stronie i przy kasie, nie stanowi podstawy do 
żądania zwrotu opłaty za bilet wstępu. 
 

22. Na terenie „strefy GO4Robot” może być dokonywany zapis wizerunku klientów/uczestników 
poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci 
wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na 
rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych „Strefy GO4Robot” 
 

23. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w przypadku złożenia oświadczenia, o 
którym mowa powyżej oraz w punkcie 12 niniejszego Regulaminu jest Akademia GO4Robot 
Sp. z o.o.  wpisana do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE 
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS: 
0000810159. Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe udostępnione 
celem złożenia oświadczenia będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą 
przechowywane, chyba że będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, 
uzasadniony interes Administratora danych osobowych bądź bezpieczeństwo użytkowników. 

 

Ważny Od dnia 2020.01.07 


