Regulamin organizacji imprez
Informacje ogólne
1 – Niniejszy regulamin stanowi
uzupełnienie Regulaminu Ogólnego
Hangaru 646. Każdego Uczestnika imprezy
obowiązują reguły zawarte w każdym z
regulaminów Hangaru 646.
2 – Organizacją imprez, które odbywają
się
w jednej z sal Hangaru 646, zajmuje się
Gravity Park Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Goplańskiej 35,
02954 Warszawa, tel. 22 299 54 59
zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym w
rejestrze przedsiębiorców, pod nr
0000514593, wpisana w rejestrze REGON
pod nr 147296989, o numerze NIP
9512380720, zwana dalej organizatorem.
3 – Trenerzy/instruktorzy hangaru 646 nie
sprawują opieki, rozumianej jako troska o
spełnianie potrzeb osoby, nad
uczestnikami animacji.
4 –Trenerzy/instruktorzy są zobowiązani
do przeprowadzenia animacji zgodnie z
opisem oraz dbania o bezpieczeństwo
uczestników w czasie ich trwania.
Rezerwacja terminu
5 – Wstępnej rezerwacji terminu na
wynajęcie jednej z sal w Hangarze 646
można dokonać osobiście lub na stronie
www.hangar646.pl w zakładce “Imprezy”.
6 – Rezerwacje są prowadzone poprzez
portal internetowy ActiveNow.
7 – Rezerwacja terminu zostaje
potwierdzona wpłatą zadatku poprzez
DotPay. Niedokonanie wpłaty w terminie
powoduje anulowanie rezerwacji.
8 – Podanie danych, takich jak: imię i
nazwisko uczestnika, numer telefonu,
adres email, jest niezbędne w celu
realizacji usługi, a odmowa ich podania
skutkuje anulowaniem rezerwacji.

9 – Uczestnik lub opiekun prawny
rezerwujący imprezę podając swoje dane
osobowe wyraża zgodę na ich
przetwarzanie w celu obsługi i realizacji
imprezy.
10 – Uczestnikowi w każdym momencie
przysługuje prawo do wglądu we własne
dane osobowe, ich zmiany oraz usunięcie
w chwili rezygnacji z imprezy.
11 – Przetwarzane przez Administratora
dane mogą zostać powierzone osobom
odpowiedzialnym za obsługę
informatyczną Hangaru 646, ale wyłącznie
w celach niezbędnych do jego
funkcjonowania.
12 – Akceptując powyższy regulamin
wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne
przetwarzanie, uaktualnianie,
udostępnianie i przechowywanie danych
osobowych Uczestnika i Państwa dla
potrzeb prawidłowej realizacji imprezy.
13 – Cena zorganizowania imprezy
uzależniona jest od wybranego zakresu
usług.
14 – Imprezy organizowane od
poniedziałku do czwartku objęte są 15 %
zniżką. Cena nie obejmuje przekąsek, tortu
oraz prezentów dla solenizanta i gości.
15 – Kwota zadatku jest równa minimalnej
cenie imprezy, tj. imprezy dla 10 osób w
wersji podstawowej.
16 – Zadatek jest bezzwrotny i zostaje
wliczona w ostateczny koszt usługi.
17 – Konsument ma możliwość przełożyć
imprezę nie później niż 7 dni przed jego
terminem. Przełożenie imprezy jest
możliwe jedynie w przypadku wolnego
terminu
18 – Całkowite rozliczenie następuje w
dniu imprezy, podczas jej trwania lub
bezpośrednio po jej zakończeniu, chyba, że

zostanie ustalone inaczej.
19 – Zamawiający zobowiązany jest
potwierdzić ilość Uczestników nie później
niż 7 dni przed datą organizacji imprezy.
Ostateczny koszt usługi kalkulowany jest
na podstawie zadeklarowanej ilości
uczestników, za wyjątkiem sytuacji, w
której liczba Uczestników zostanie
powiększona.
20 – Jeżeli w godzinie aktywności
podczas imprezy liczba wejść w Hangarze
będzie mniejsza niż 80% całkowitej liczby
dostępnych miejsc, klient może uzyskać
voucher za wejścia, które nie zostały
wykorzystane, w sytuacji jeżeli na imprezie
liczba uczestników będzie mniejsza niż
deklarowana wcześniej. Voucher ważny
jest miesiąc.
Przebieg imprezy
21 – Korzystać z infrastruktury sportowej
mogą wyłącznie Uczestnicy imprezy.
22– Podczas imprezy sala pozostaje
wyłącznie do dyspozycji zaproszonych
gości.
23 – Czas rozpoczęcia i zakończenia
imprezy liczony jest od ustalonej godziny.
Uczestnicy mogą wejść do sali 15 minut
przed rozpoczęciem imprezy oraz muszą
opuścić salę do 15 minut po jej
zakończeniu - dłuższe pozostanie w sali
traktowane jest jako przedłużenie imprezy
i jest związane z dodatkowymi kosztami.
24 – Przedłużenie imprezy jest możliwe
jedynie w przypadku braku kolejnej
rezerwacji. Koszt ustalany jest
indywidualnie na podstawie
obowiązującego cennika.
25 – Organizator zapewnia animatora do
prowadzenia aktywności sportowych,
który nie sprawuje opieki wychowawczej
nad Uczestnikami imprezy.

26 – Organizator nie zapewnia usług
kelnerskich.
27 – Organizator zapewnia zastawę
zgodną z wybranym pakietem jedynie dla
Uczestników imprezy. Zastawa dla
dodatkowych osób objęta jest dodatkową
opłatą.
28 – Za ewentualne szkody na osobach
lub mieniu spowodowane przez
Uczestników imprezy odpowiadają
Rodzice/Opiekunowie lub Zamawiający.
Odpowiedzialność
29 – Opiekunowie dzieci lub opiekun
grupy, które nie ukończyły 11 roku życia,
powinni przebywać na terenie obiektu w
czasie trwania animacji.
30 – Animatorzy/trenerzy nie ponoszą
odpowiedzialności za samowolne
opuszczenie animacji i oddalenie się przez
uczestnika.
31 – Pracownicy Hangaru 646 nie
odprowadzają dzieci do toalety. W
przypadku, gdy dziecko, uczestnik
animacji, potrzebuje skorzystać z toalety
w czasie trwania animacji opiekunowie
zobowiązani są do odebrania i
doprowadzenia dziecka do toalety.
32 – Za bezpieczeństwo dzieci w szatni i
na terenie Hangaru 646 odpowiedzialność
ponoszą opiekunowie uczestników.
33 – Uczestnik w czasie animacji powinien
niezwłocznie poinformować trenera o
ewentualnej kontuzji lub dolegliwościach
zdrowotnych.
34 – Pierwszą pomoc na terenie Hangarów
646 świadczy ratownik medyczny.
35 – Uczestnik jest zobowiązany do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa
Hangaru 646 oraz unikania sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu własnemu
oraz innych uczestników animacji.

