
Regulamin imprezy 

Andrzejkowe pidżama party 

I ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem imprezy “ANDRZEJKOWE PIDŻAMA PARTY” jest firma MMG Marcin 

Grygorczuk, Maciej Grygorczuk z siedzibą na ul. Jaworowa 7, Białystok 15-808 

NIP:5423256301 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest posiadanie zakupionego wcześniej biletu. Bilety 

można kupić za pomocą strony www.lastag.pl lub fizycznie w lokalu. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Imprezy jest 

Organizator.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Imprezie. 

Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź 

usunięcia zgodnie z zapisami w stosownych regulaminach. 

5. Niniejszy regulamin określa warunki Imprezy.  

II WARUNKI IMPREZY 

 Organizator zapewnia: 

1. Śniadanie w formie kanapek (bułka pszenna, ser żółty, wędlina, ogórek, herbata 

czarna z cukrem, woda) 

2. Kolację w formie pizzy. 

3. Popcorn podczas seansu filmowego. 

4. Dostęp do wody i napojów podczas trwania imprezy. 

5. W przypadku kiedy uczestnik imprezy (dziecko) posiada alergie pokarmowe 

organizator nie zapewnia indywidualnego posiłku. W takim przypadku rodzic zobowiązany 

jest do dostarczenia odpowiedniego posiłku w opisanym opakowaniu. INFORMACJA O 

ALERGIACH MUSI ZOSTAĆ ZAWARTA W KWESTIONARIUSZU. 

 

6. Dostęp do atrakcji znajdujących się w lokalu. 

7. Animacje i zabawy andrzejkowe. 

8. Profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry. 

9. Projekcję filmu. (wybranego przez organizatora) 

               Rodzic/Opiekun zapewnia dziecku we własnym zakresie: 

- Karimatę/materac 

- Śpiwór/koc 

- Poduszkę 

http://www.lastag.pl/


- Piżamę 

- Przybory do higieny jamy ustnej (szczoteczka, pasta, kubek). 

10. Dziecko może mieć przy sobie jedną dowolną przekąskę. (np. Żelki, chipsy, 

ciasteczka). 

11. Organizator zastrzega iż w przypadku gdy dziecko w rażący sposób nie będzie chciało 

wykonywać poleceń opiekunów, nie będzie  przestrzegało harmonogramu imprezy, będzie 

utrudniało zabawę innym dzieciom bądź będzie zakłócało ciszę nocną może zostać 

dyscyplinarnie odsunięte od udziału w zabawie a co za tym idzie rodzic będzie zobowiązany 

je odebrać w najszybszy możliwy sposób. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za 

zakup biletu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy osobiste zgubione 

bądź zniszczone podczas Imprezy (telefon, tablet, zabawki itp.) 

 

 

 

III KOSZTY 

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zakup biletu. 

2. Cena biletu to 150 zł. Cena może zostać obniżona za pomocą kodu rabatowego 

udostępnionego przez organizatora za pomocą wiadomości SMS. Warunkiem naliczenia 

rabatu jest podanie wspomnianego kodu. 

3. Bilety można nabyć poprzez stronę internetową www.lastag.pl, bądź osobiście w 

lokalu na ul. Przędzalnianej 60 w Białymstoku. Możliwość zapłaty kartą bądź gotówką. 

Dokument potwierdzający sprzedaż – faktura imienna lub paragon zostanie wystawiony po 

zakończeniu imprezy. 

4. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do odbioru dziecka do godziny 9. W 

przypadku gdy nie zostanie ono odebrane o czasie rodzi to obowiązek zapewnienia 

dodatkowej opieki - każde rozpoczęte 30 min tej usługi to koszt 30 zł. 

5. W przypadku gdy dziecko umyślnie i celowo dokona szkód w sprzęcie bądź 

wyposażeniu lokalu LASTAG – rodzic zobowiązany jest do poniesienia kosztów za wykonaną 

szkodę. 

IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Możliwe jest zrezygnowanie z zakupionego biletu 7 dni przed Imprezą w formie 

mailowej na info@lastag.pl. Inne formy rezygnacji nie będą rozważane. 

2. Nie ma możliwości zwrotu całej kwoty bądź części w momencie gdy dziecko nie 

będzie przestrzegało warunków regulaminu i zostanie dyscyplinarnie usunięte z Imprezy. 

V PUBLIKACJA WIZERUNKU.  

1.  Uczestnik wyraża zgodę pisemną na umieszczanie na stronie lastag.pl, portalach 

społecznościowych facebook.pl, Instagram, TikTok zdjęć wykonanych podczas imprezy oraz 

wyraża bezterminową zgodę na publikację zdjęć, filmów. 

http://www.lastag.pl/
mailto:info@lastag.pl


2. Każdy Rodzic/Opiekun prawny dziecka ma obowiązek wypełnić zgodę na publikację 

wizerunku. 

3. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku dziecka jest warunkiem koniecznym do udziału 

dziecka w Imprezie. 

VI ZGODA NA KORZYSTANIE Z ATRAKCJI 

1. Opiekunowie prawni/rodzice mają obowiązek wypełnić zgodę na korzystanie dziecka z 

atrakcji dostępnych w lokalu LASTAG. 

2. Zgoda znajduje się w recepcji lokalu. 

3. Należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się na zgodzie. 

4. Niewypełnienie zgody skutkuje niedopuszczeniem dziecka do atrakcji znajdujących się w 

lokalu. 

5. W atrakcjach biorą udział dzieci od 7 do 13 roku życia. Dzieci poniżej wskazanego wieku nie 

mogą brać udziału w imprezie. 

VII RAMOWY HARMONOGRAM IMPREZY 

1800 Przyprowadzenie dzieci do lokalu przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

1830 Przedstawienie zasad i harmonogramu Imprezy dzieciom. 

1845 Gry i zabawy związane z tematyką „Andrzejek” oraz lastagiada. 

2130 Poczęstunek - pizza. 

2145 Zabawy na atrakcjach dostępnych w lokalu. 

2330 Projekcja filmu, popcorn. 

130 Cisza nocna (zakaz korzystania z telefonów komórkowych). 

800 Pobudka, higiena jamy ustnej. 

830 Śniadanie. 

900 Odbiór dzieci. 

 

 


