
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Strefy z karuzelą (zwana dalej „Strefą)” jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.               

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000292505, NIP 8510207224, REGON 000145052.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Strefy.

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI
1. Strefa prowadzona jest w czasie trwania Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (zwanego dalej „Jarmark”) 

organizowanego przez spółkę Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, na Deptaku Bogusława w Szczecinie.
2. Strefa odbywać się będzie w dniach 2-4.12.2022 r., 9-11.12.2022 r. oraz 16-18.12.2022 r. w godzinach: w piątki od 

14:00 do 20:00, soboty i niedziele od 12:00 do 18:00.

III. ZASADY FUNKCJNONOWANIA STREFY 
1. W Stre�e znajduje się karuzela przewidziana dla osób od 7 roku życia. Dzieci do lat 7 muszą korzystać z karuzeli              

w obecności opiekuna.
2. Przejazd na karuzeli jest odpłatny.
3. Koszt jednorazowego przejazdu wynosi 10 zł od osoby. 
4. Zakupu biletu należy dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Deptaku Bogusława. 
5. Jednorazowy czas przejazdu to ok. 4 minut. 
6. Opiekun zaświadcza, iż dziecko jest zdrowe i może korzystać z karuzeli.
7. Udział w Stre�e jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku 

Uczestnika przez Organizatora, Partnera oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji Strefy oraz 
promocji Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego i innych wydarzeń realizowanych przez Organizatora oraz 
Miasto Szczecin.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadze-

nie Strefy, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2. Regulamin dostępny jest na terenie odbywającego się wydarzenia Jarmarku Bożonarodzeniowego na Deptaku 
Bogusława oraz na stronie www.kolorowaaleja.pl. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Strefy powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnie-
niem w terminie 5 dni od daty zakończenia korzystania ze Strefy.

4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie podczas trwania Strefy. 
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