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                                  REGULAMIN KĄCIKA DLA MATKI Z DZIECKIEM 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania „Kącika dla matki z dzieckiem” (dalej 
„Kącik”) na terenie  Centrum Spotkań Europejskich Światowid (dalej „CSE”). 

2.  W Kąciku mogą przebywać wyłącznie dzieci do lat 3 pod opieką matki, ojca lub innego 

dorosłego opiekuna dziecka na czas: karmienia, imprezy organizowanej przez CSE lub zakupu 
biletów na imprezy projekcje filmowe itp. 

3.  Przedstawiciel CSE ma prawo do weryfikacji korzystania z Kącika zgodnie z niniejszym 
regulaminem. 

4.   Kącik jest czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8:00-20:00. 

5. Organizator przewiduje, że jednocześnie w Kąciku mogą przebywać maksymalnie 2 osoby 
dorosłe z dziećmi. 

6. Kącik przeznaczony jest do karmienia dziecka oraz zabawy. Przewijak dla niemowląt 
udostępniony jest na poziomie (-1) w oznakowanej toalecie po stronie Sali Kameralnej 

Kinowej. Klucz do tego pomieszczenia opiekun dziecka pobiera z portierni CSE oraz zdaje po 
zakończeniu korzystania z przewijaka. 

7. Przedstawiciel CSE ma prawo upomnieć osoby korzystające z Kącika niezgodnie 

z regulaminem lub rażąco zakłócające funkcjonowanie CSE lub spokój innych Klientów. 
W skrajnych przypadkach przedstawiciel CSE ma prawo wyprosić osoby korzystające z Kącika. 

8. Zabrania się wynoszenia zabawek oraz wyposażenia poza Kącik. 
9. Zabrania się przebywania w Kąciku osobom wskazującym na spożycie alkoholu oraz osobom 

niesprawującym opieki nad dzieckiem. Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu 

(a także e-papierosów) na terenie Kącika. 
 

OBOWIĄZKI MATKI/OJCA/OPIEKUNA 
1. Osoby korzystające z Kącika ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

pozostających pod ich opieką dzieci. 
2. Korzystanie z wyposażenia (gier, zabawek) powinno być dostosowane do wieku dziecka. 

Oceny w tym zakresie dokonuje rodzic/opiekun dziecka. 

3. Osoby przebywające w Kąciku mają obowiązek: 
 a) szanowania jego wyposażenia, gier, zabawek; 

 b) szanowania innych osób przebywających w Kąciku; 
 c) dbania o porządek, tj. złożenia zabawek po zakończeniu korzystania z Kącika oraz 

sprzątnięcie powstałych nieczystości. 

4. Korzystanie z wyposażenia Kącika powinno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem 
i funkcją. 

5. Za szkody wyrządzone przez dzieci, rodzica lub opiekuna na osobach trzecich lub mieniu osób 
trzecich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator Kącika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Kąciku oraz 

w toalecie z przewijakiem. 
2. Regulamin korzystania z Kącika wchodzi w życie z dniem 14.01.2015 r. 

3. Regulamin Korzystania z Kącika jest dostępny na stronie internetowej 
www.swiatowid.elblag.pl 

 

 
 

Elbląg, 14.01.2015 r.       

http://www.swiatowid.elblag.pl/

