
1.  Ekokącik jest miejscem przeznaczonym do zabawy i odpoczynku dla 
dzieci osób uczestniczących w Open Eyes Economy Summit 2019,  
odbywającego się w ICE Kraków w dniach 19–20 listopada 2019 r.

2.  Organizatorem Ekokącika jest Fundacja Aeris Futuro.

3.  W zajęciach w Ekokąciku mogą brać udział dzieci w wieku od 0–9 lat. 
Dzieci w wieku 0–3 lat muszą pozostać pod opieką rodzica lub pełno-
letniego opiekuna.

4.  Kącik otwarty jest we wtorek w godz. 9.30–14.50 oraz 15.50–18.00 i w śro-
dę w godz. 8.45–14.10 oraz 15.00–18.00. Godziny mogą ulec zmianie.

5.  Maksymalna liczba dzieci jaka może przebywać jednocześnie w Ekokąciku 
wynosi 15. Pod opieką jednego animatora może znajdować się maksy-
malnie w jednym czasie do 7 osób.

6.  Dziecko pozostaje w Ekokąciku na podstawie wypełnionego przez opie-
kuna dziecka  formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do regulaminu. 

7.  Przez opiekuna dziecka rozumie się rodzica / opiekuna prawnego lub inną 
osoba upoważnioną przez nich. 

8.  Dziecko jest odbierane z Ekokącika przez opiekuna dziecka lub inną osobę 
upoważnioną przez rodzica / opiekuna prawnego wskazaną w formularzu, 
która wylegitymuje się dowodem osobistym.

9.  Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do Ekokącika jedynie 
wraz z opiekunem który sprawuje bezpośrednią opieką przez cały czas 
pozostawania w nim dziecka. 

10.  Opiekun zobowiązany jest powiadomić animatorów o chorobach, zracho-
waniach i posiadanym przez dziecko sprzęcie rehabilitacyjno-medycznym 
mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, jak i osób 
przebywających w Ekokąciku.

11.  Opiekun dziecka powinien zadeklarować w formularzu na jaki czas po-
zostawia dziecko w Ekokąciku.

12.  Dziecko pozostając w Ekokąciku otrzymuje naklejkę z imieniem, umiesz-
czoną w widocznym miejscu na ubraniu.

13.  Animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie 
lub zaginięcie wartościowych przedmiotów posiadanych przez dzieci.

14.  Do Ekokącika nie są przyjmowane dzieci, które w ocenie animatorów mogą 
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych uczestników 
zabaw (np. dzieci chore, kaszlące, zakatarzone itp.).

15.  Na terenie Ekokącika, dzieci nie mogą żuć gumy, używać telefonów, ta-
bletów itp. 

16.  Wszystkie urządzenia oraz przedmioty służące do zabaw na terenie Eko-
kącika należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

17.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2019 r.
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