
 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MINI CLUBU I ZAJĘĆ ANIMACYJNYCH KIDS CONCIERGE 

 

1. Platinum Mountain Hotel & SPA i Platinum Apartments zapewnia swoim najmłodszym gościom 

możliwość korzystania z MINI Clubu, w ramach którego prowadzone są animacje dla dzieci.  

2. MINI Club dostępny jest tylko dla gości Platinum Mountain Hotel & Spa oraz Platinum Apartments.  

3. MINI Club przeznaczony jest dla dzieci, które ukończyły 4 lat. Dzieci w wieku do 4 lat mogą brać udział 

w zajęciach wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna. 

4.  Zajęcia w MINI Clubie prowadzone są bezpłatnie.  

5.  Animatorzy Kids Concierge nie świadczą opieki nad dziećmi znajdującymi się w MINI Clubie, a ich 

zadaniem jest animowanie zabaw i zajęć kreatywnych. Rodzic/opiekun decyduje czy pozostawia dziecko 

powyżej 4 roku życia pod opieką animatorów Kids Concierge podczas zajęć animacyjnych, a o tym fakcie 

powinien poinformować animatorów Kids Concierge i przekazać numer kontaktowy do siebie. 

Rodzic/opiekun jest zobowiązany poinformować animatorów Kids Concierge, czy dziecko może samo 

opuszczać MINI Club czy tylko pod opieką swojego rodzica/opiekuna, co wiąże się z wydaniem 

odpowiedniej opaski. 

6. Dzieci są zobowiązane do noszenia opasek na ręku, gdy przebywają w MINI Clubie i pod opieką 

animatorów Kids Concierge. 

7. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zabrania się przebywania w MINI Clubie osób mających objawy 

chorobowe. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformowania animatorów Kids Concierge w MINI Clubie 

o schorzeniach lub niepełnej sprawności dziecka, jeśli pozostawia je pod opieką animatorów Kids 

Concierge podczas zajęć animacyjnych.  

8. Rodzic/opiekun dziecka jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w MINI Clubie.  

9. W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze lub stanowi zagrożenie dla 

innych dzieci, Kids Concierge może odmówić przyjęcia dziecka lub nakazać opuszczenie dziecku MINI 

Clubu. Uczestnicy zajęć animacyjnych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń 

zespołu animatorów Kids Concierge.  

10. Platinum Mountain Hotel & SPA i animatorzy Kids Concierge nie ponosi odpowiedzialności za szkody na 

mieniu i / lub osobie wyrządzone przez dziecko lub jego rodzica/opiekuna.  

11. Z urządzeń znajdujących się w MINI Clubie można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i 

funkcją. Rodzic/opiekun dziecka powinien zapoznać się z wyposażeniem MINI Clubu, a pozostawienie 

dziecka w MINI Clubie oznacza zgodę rodzica/opiekuna na korzystanie przez dziecko z całego 

wyposażenia znajdującego się w MINI Clubie.  

12. Zabrania się:  

a) wchodzenia na konstrukcje służące do zabawy,  

b) niestosownego zachowania dzieci, popychania i bicia innych uczestników zabawy,  

c) rzucania zabawkami lub innymi rzeczami znajdującymi się w MINI Clubie,  

d) wynoszenia z MINI Clubu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia,  

e) spożywania alkoholu na terenie MINI Clubu,  

f) zażywania środków odurzających lub środków o podobnym działaniu a także palenia papierosów 

na terenie MINI Clubu,  

g) wprowadzania zwierząt. 

13. Po skończonej zabawie dziecka, jego rodzic/opiekun powinien odłożyć zabawki na wskazane miejsc.  

14. Hotel nie odpowiada za urazy, które powstały w wyniku nieprawidłowego używania urządzeń lub 

niezgodnego z przeznaczeniem lub funkcją używania urządzeń stanowiących wyposażenie MINI Clubu.  

15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków lub działanie osób trzecich.  

16. Rodzic/opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone 

przez jego dziecko.  

17. Wózki dziecięce, obuwie i odzież należy pozostawić w miejscu do tego wyznaczonym w MINI Clubie. 



 

 

 

 

18. Hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w MINI Clubie, w tym zwłaszcza: ubrania, telefony 

komórkowe, własne zabawki lub inne.  

19.  W MINI Clubie dzieci bawią się wyłącznie w skarpetkach, a obuwie powinny pozostawić w miejscu do 

tego wyznaczonym.  

20. W przypadku doznania przez dziecko w MINI Clubie zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy 

niezwłocznie zgłosić animatorom Kids Concierge w MINI Clubu.  

21. Dla zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na terenie MINI Clubu jest zainstalowany monitoring. 

Nagrania mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą dyrekcji hotelu rodzicowi/opiekunowi w 

sytuacjach uzasadnionych, a zwłaszcza w przypadku wypadku lub powstania szkody.  

22. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania MINI Clubu mogą być zgłaszane obsłudze MINI 

Clubu lub w recepcji hotelu.  

23. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, a zmiany obowiązują od dnia ogłoszenia w recepcji 

hotelu Platinum Mountain Hotel & Spa lub w terminie wskazanym.  

24. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu na tablicy przy wyjściu do MINI Clubu.  

25. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

26. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy na zasadach ogólnych.  

27. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez rodzica/opiekuna dziecka przebywającego w MINI 

Clubie jest obowiązkowe. Przebywanie w MINI Clubie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Rodzic/opiekun dziecka ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie 

niniejszego Regulaminu.  

28. MINI Club jest czynny 24h. Zajęcia kreatywne z udziałem animatorów Kids Concierge odbywają się 

według ustalonego harmonogramu, dostępnego na stronie www, Agendzie Concierge i w MINI Clubie. 

Zajęcia animacyjne odbywają się w MINI Clubie, na zewnątrz na terenie resortu przy placu zabaw oraz 

na basenie. 

 


