
Szanowny Rodzicu/Opiekunie  

przed  wejściem prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania      

z Kącika dla Dzieci 
  

Korzystanie z Kącika dla Dzieci możliwe jest wyłącznie  

po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem 
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄCIKA DLA DZIECI 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kącika dla Dzieci w Porcie Lotniczym 

Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach 86-005, ul. Paderewskiego 1. 

Wszyscy odwiedzający i przebywający na terenie Kącika dla Dzieci zobowiązani są do 

przestrzegania  niniejszego Regulaminu. 

2. Organizatorem Kącika dla Dzieci jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych 

Błotach 86-005, ul. Paderewskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS 0000121056, NIP: 554-030-92-29 (dalej: „PLB”), 

3. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 

a. Kącik dla Dzieci - miejsce wydzielone na terenie hali odlotów terminalu PLB  zlokalizowane na 

parterze, w strefie zastrzeżonej Portu Lotniczego Bydgoszcz (dalej „Lotnisko”), przeznaczone 

do zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 

b. Strefa zastrzeżona Lotniska -  część strefy operacyjnej Lotniska, którego zarządzającym jest 

PLB, gdzie oprócz ograniczonego dostępu stosowane są również inne normy ochrony 

lotnictwa. W praktyce oznacza to część Lotniska, w której przebywać mogą tylko osoby, które 

są pasażerami (posiadają ważny bilet lotniczy i kartę wstępu do samolotu) lub są pracownikami 

Lotniska (posiadają ważną przepustkę PLB upoważniającą do przebywania w tej strefie) oraz 

zostały poddane kontroli bezpieczeństwa. W terminalu strefa zastrzeżona obejmuje m.in. strefę 

wolnocłową oraz wszystkie poczekalnie odlotowe i wyjścia do samolotów (gate’y). 

c. Organizator Kącika dla Dzieci – PLB  

d. Personel Lotniska – pracownicy PLB i inne służby Lotniska. 

e. Opiekun –  rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka. 

f. Użytkownicy – dzieci i ich opiekunowie prawni korzystający z Kącika dla Dzieci. 

4. Kącik dla Dzieci czynny jest w godzinach odpraw samolotów. 

5. Korzystanie z Kącika dla Dzieci jest bezpłatne. 

6. Personel Lotniska może czasowo ograniczyć wstęp do Kącika dla Dzieci ze względu na 

możliwość przekroczenia maksymalnej ilości dzieci z niego korzystających, z uwagi na ich 

komfort i bezpieczeństwo.  

7. Udostępnienie przez Organizatora możliwości korzystania z Kącika dla Dzieci nie jest 

równoznaczne z przejęciem opieki nad dzieckiem przebywającym na terenie Kącika dla Dzieci.  

8. Dzieci mogą wejść do Kącika dla Dzieci tylko w towarzystwie swojego Opiekuna i w trakcie 

zabawy pozostają pod jego wyłączną opieką. Nie jest możliwe pozostawienie dziecka bez 

opieki. Opiekun dziecka ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przez cały 

czas przebywania dziecka w Kąciku dla Dzieci. 

9. Opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach 

 i mieniu przez swoje dziecko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Kąciku dla Dzieci  osób będących 

nosicielami chorób zakaźnych, infekcji bakteryjnych i wirusowych, z objawami silnego 

przeziębienia.   

11. Opiekunów uprasza się o ściągnięcie swoim dzieciom, przed wejściem do Kącika dla Dzieci, 

biżuterii i innych akcesoriów (m.in. łańcuszki, kolczyki, broszki, bransoletki, paski z ostrymi 

sprzączkami oraz inne ozdoby) niosących ryzyko obrażeń oraz mogących stanowić 

potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Kąciku dla Dzieci. 



12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w Kąciku dla 

Dzieci.  

13. Z zabawek i urządzeń dostępnych w Kąciku dla Dzieci należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz z zasadami bezpieczeństwa.  

14.  Użytkownicy Kącika dla Dzieci zobowiązani są do zachowania porządku i stosowania się do 

poleceń Personelu Lotniska. 

15.  Użytkownicy Kącika dla Dzieci mają obowiązek szanowania jego wyposażenia, gier, zabawek, 

jak również szanowania innych Użytkowników przebywających w Kąciku dla Dzieci oraz 

Personelu Lotniska. 

16. W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników Kącika dla Dzieci zabrania się: 

- wnoszenia na teren Kącika dla Dzieci lub spożywania napojów lub pokarmów, jak też żucia 

przez dziecko gumy, 

- wnoszenia przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, 

ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu, 

- wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek i środków odurzających,   

- wynoszenia zabawek, urządzeń lub innych przedmiotów z Kącika dla Dzieci,  

- wprowadzania zwierząt oraz śmiecenia na terenie Kącika dla Dzieci, 

- powodowania innych sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Użytkowników Kącika 

dla Dzieci      

17. Użytkownicy Kącika dla Dzieci zobowiązani są do pozostawienia po sobie porządku. Śmieci 

należy zabrać ze sobą i umieścić w przeznaczonych do tego pojemnikach uwzględniających 

segregację odpadów. 

18. Personel Lotniska może poprosić o opuszczenie Kącika dla Dziecka Użytkowników               

nieprzestrzegających Regulaminu, zachowujących się wulgarnie i agresywnie, lub też  

powodujących zagrożenie dla siebie  lub innych Użytkowników 

19. Opiekun wraz z dzieckiem ma obowiązek opuścić bezzwłocznie Kącik dla Dzieci i postępować 

zgodnie ze wskazówkami Personelu Lotniska w razie ogłoszenia alarmu, ewakuacji lub w 

innych przypadkach zagrażających bezpieczeństwu. 

20. Opiekun dziecka przed rozpoczęciem pobytu dziecka w Kąciku dla Dzieci ma obowiązek 

zapoznać się z niniejszym Regulaminem..  

21. Wejście do Kącika dla Dzieci i przebywanie w nim jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.    

22. Wszelkie uwagi dotyczące Kącika dla Dzieci oraz zgłoszenia wystąpienia usterek lub innych 

zdarzeń w Kąciku dla Dzieci powinny zostać zgłoszone na numer tel. + 48 52 365 47 00 

23. Regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2019 r.  

24. Regulamin jest dostępny w Kąciku dla Dzieci oraz na stronie internetowej www.bzg.aero 
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