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REGULAMIN 

1. Organizatorem imprezy 'CHRISTMAS PIŻAMA PARTY" w kręgielni jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. 

2. OSiR Świebodzice Sp. z o.o.  jest jedynym organizatorem  'CHRISTMAS PIŻAMA PARTY" w kręgielni. 

3.  Impreza "CHRISTMAS PIŻAMA PARTY" organizowana jest w terminie 12.12.2022 od godziny 16.00 do 20.00 dla 

dzieci od 8 do 12 roku życia. 

4. W tym czasie uczestnicy będą korzystać ze wszystkich usług wykupionych w ofercie pod opieką pracowników 

kręgielni.  

5. Cena za udział w imprezie świątecznej to 100zł od osoby. Cena ta obejmuje poniżej przedstawione atrakcje, 

dekoracje całej kręgielni, napoje, wyżywienie (słodkie i słone przekąski i pizzę) grę w kręgle i zorganizowaną 

zabawę. 

6. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca jest pełna wpłata na konto OSiR: 

BGŻ BNP Paribas S.A. 07 1600 1462 1030 5692 1000 0002, w tytule przelewu CHRISTMAS IMIĘ NAZWISKO WIEK 

UCZESTNIKA. Zalecamy przelew wykonać od razu po zdecydowaniu się.  W przypadku rezygnacji po zapłacie 

zwracane jest 50% ceny, z racji poniesionych kosztów osoby.  

7. Ilość osób jest ograniczona do 24 uczestników.  

8. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek przebywania na terenie kręgielni w obuwiu zmiennym. 

9. Po zakończeniu imprezy każdy opiekun ma obowiązek podpisać listę przy odbiorze dziecka z imprezy.  

10. Podczas trwania imprezy "CHRISTMAS PIŻAMA PARTY" w kręgielni odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

obiektu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

11. W trakcie trwania imprezy "CHRISTMAS PIŻAMA PARTY" w kręgielni wszyscy uczestnicy są pod opieką 

pracowników kręgielni i są zobowiązani do słuchania ich podczas trwania zabawy od początku do samego końca.  

12. Obowiązkowo przebranie świąteczne w postaci piżamki.  

DO RODZICÓW: 

Informacje podane poniżej są atrakcjami i zaskoczeniem dla dzieci, prosimy o zachowanie tajemnicy i nie dzieleniu się z 

dzieckiem dokładnym planem imprezy :)  

ZABAWY I ATRAKCJE: 

W trakcie trwania imprezy zaplanowany jest seans filmowy, stanowisko z gorącą czekoladą, karaoke, gra w kręgle i inne 

zabawy. Na sali pojawią się przebrane postacie świąteczne, które będą uczestniczyć w całej imprezie. Będą również zabawy 

z nagrodami, oraz wspólne otwieranie kalendarza adwentowego z upominkami dla dzieci. W trakcie trwania seansu dzieci 

będą miały możliwość zrobienia spersonalizowanej gorącej czekolady z różnymi dodatkami. Będą miały również dostęp do 

przekąsek typowo kinowych, ale też tych bardziej świątecznych. 

PRZECIWWSKAZANIA  do wzięcia udziału w imprezie to: nerwica lękowa, zaburzenia psychiczne, izolowanie się od innych 

ludzi, wykazywanie braku chęci do zabaw zespołowych. Prosimy o nie zatajanie tych informacji przez obsługą kręgielni.  

 

mailto:osir@swiebodzice.pl


 

 
ul. Mieszka Starego 6, 58-160 Świebodzice, tel./fax 74 666 96 20, 

e-mail: osir@swiebodzice.pl, www.osir.swiebodzice.pl, 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000488980 

REGON 022306070, NIP 884-27-49-375, 
Kapitał zakładowy 10 245 250 zł 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 07 1600 1462 1030 5692 1000 0002 
 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego z wydarzenia p.n. „Christmas Piżama Party” na 

stronie OSiR-u, Urzędu Miasta Świebodzice, portalach społecznościowych OSiR Świebodzice Sp. z o.o., Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach oraz w lokalnej prasie w celach informacyjnych i promocyjnych. 

                                                   ……………………………………………. 

                                                                                                                    (podpis opiekuna) 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Mieszka 
Starego 6. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@osir.swiebodzice.pl, tel. 74 666 96 20. 
3. Zgromadzone dane przetwarzane będą w celu zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu „Christmas Piżama Party” 

na podstawie Pana/ Pani zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych obejmuje: 
- przechowywanie przez administratora oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- publikację informacji o przebiegu akcji na stronie internetowej oraz portalu Facebook, 
- publikację wizerunku na stronie internetowej OSiR, Urzędu Miasta Świebodzice, portalach społecznościowych 
OSiR Świebodzice Sp.  z o.o., Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w akcji 
„Christmas Piżama Party”.  

5. Dane zawarte w oświadczeniu przechowywane będą przez cały okres realizacji akcji, a po jej zakończeniu przez 
okres 1 roku, natomiast dane zawierające wizerunek przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.  

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu  nadzorującego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
pod adresem: ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym  
z prawem przetwarzaniem danych.  

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 
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