REGULAMIN
1) Nibylandia jest strefą Festiwalu Mroźna Brama 2022 wydzieloną specjalnie na
potrzeby dzieci do 10 roku życia wraz z ich opiekunami, funkcjonującą w
godzinach i miejscu określonych w planie Festiwalu.
2) Dzieci w Nibylandii muszą przebywać pod opieką rodziców/opiekunów.
3) Wejście przez bramkę Nibylandii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, zarówno Opiekuna, jak i
Dzieci podlegających jego opiece. Utrwalony wizerunek w czasie Festiwalu może
zostać wykorzystany w celach promocyjnych Mroźnej Bramy oraz innych imprez
Organizatora.
4) Przy rejestracji Dziecka wymagane są następujące dane Dziecka: imię i nazwisko,
wiek, data wejścia oraz dane Opiekunów uprawnionych do odbioru Dziecka:
imiona i nazwiska Opiekunów, numer kontaktowy. Powyższe dane zostaną
zebrane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Dziecka i poprawnej identyfikacji
Opiekunów uprawnionych do odbioru. Dane te zostaną udostępnione
Gwardzistom prowadzącym weryfikację osób wchodzących oraz wychodzących z
Nibylandii i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Festiwalu Mroźna
Brama 2022.
5) Dzieci wchodzące na teren Nibylandii powinny przekazać Opiekunom wszelkie
rzeczy mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, paski z
ostrymi sprzączkami itp.
6) Liczba dzieci przebywających na terenie Nibylandii nie może przekraczać 10
dzieci na animatora/Gwardzistę. Jeśli liczba ta zostanie przekroczona,
Gwardziści mają prawo tymczasowo odmówić przyjęcia dziecka.
7) W trosce o zdrowie najmłodszych uczestników przebywających w Nibylandii,
dzieci będące nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych
mogą zostać nie wpuszczone do wyznaczonej strefy.
8) W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia dziecka, Gwardziści mają
prawo wezwać opiekunów do natychmiastowego odbioru dziecka.
9) Na terenie Nibylandii nie podajemy i nie spożywamy posiłków, można natomiast
zaopatrzyć dziecko w podpisaną butelkę z napojem.
10) Po stwierdzeniu, że dziecko stwarza zagrożenie dla pozostałych dzieci lub łamie
zasady niniejszego regulaminu, Gwardziści mogą podjąć działania zmierzające do
przywrócenia bezpieczeństwa w Strefie, co może wiązać się z upomnieniem lub
odizolowaniem dziecka od grupy. O takim fakcie opiekun zostanie
poinformowany i poproszony o niezwłoczne odebranie dziecka z Nibylandii.

