
 

     

    

 

REGULAMIN WYDARZENIA 

 „Minecraft: Uratuj Święta”  

    

§ 1    

POSTANOWIENIA OGÓLNE    

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników wydarzenia.    

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika wydarzenia.    

3. Organizatorem jest: Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław 

Ursatjew spółka cywilna Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8;  45-519 Opole NIP: 

754-307-54-48 zwaną dalej Planetą Robotów.    

4. Wydarzenie rozpoczyna się 6 grudnia 2020 roku. Serwer będzie otwarty do 24 

grudnia 2020 roku. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami wydarzenia mogą być dzieci w wieku od 6 do 10 lat.   

2. Uczestnik musi mieć dostęp do łącza Internetu, umożliwiającego odbycie 

aktywności online.  

3. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy pobrać wersję Minecraft Bedrock, która 

jest obsługiwana przez Windows 10, Android, iOS, Xbox One, Nintendo Switch, 

Playstation 4, Gear VR, Oculus Rift, Amazon Fire and Fire TV. Dokładną 

instrukcję dodania naszego serwera do gry prześlemy Państwu drogą mailową.  

4. Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych 

potrzebach, zaburzeniach dziecka.    

§ 3 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewnia dostęp do wszystkich wymaganych platform edukacyjnych 

oraz pomoc telefoniczną lub/oraz mailową w procesie instalacji lub/oraz 

logowania. 

2. Organizator zobowiązuje się:    

a. przeprowadzić wydarzenie z harmonogramem dnia,    

b. zapewnić profesjonalną opiekę kadry instruktorskiej,    

 



 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 

1. Uczestnicy wydarzenia mają prawo do:    

a. uczestniczenia we wszystkich atrakcjach,    

b. wsparcia w sprawach osobistych ze strony instruktorów    

2. Uczestnicy mają obowiązek:    

a. wykonywania poleceń instruktorów,    

b. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa,    

c. przestrzegania zasad zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby 

prowadzącej,    

d. niezwłocznego zgłaszania wszelkich problemów, nieprawidłowości oraz 

zagrożeń opiekunowi,    

3. Uczestnikom półkolonii zabrania się:    

a. używania wulgarnych słów i zwrotów.      

§ 5    

OPŁATY    

1. Koszt wydarzenia to 20 zł.    

2. Po wypełnieniu formularza kontaktowego i otrzymaniu potwierdzenia zapisu 

należy dokonać opłaty w ciągu 7 dni roboczych na dane:  

Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka cywilna 

Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8;  45-519 Opole NIP: 754-307-54-48 

Numer konta Alior: 04 2490 0005 0000 4500 1119 8956 

3. Tytułem: imię i nazwisko dziecka, półkolonie, miasto, nr turnusu     

4. Wpłata jest równoznaczna z akceptacją warunków i zawarciem umowy.    

 

§ 6    

ODWOŁANIE WYDARZENIA    

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku 

zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn 

stanowiących przypadki siły wyższej.    

2. Klient w przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn wskazanych w punkcie 

1. ma prawo do zwrotu całości wniesionych opłat  

 

 

 



 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.    

 

Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy 

do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.    


