
 

REGULAMIN KĄCIKA DLA DZIECI ,,PLANETA UŚMIECHU" KIKO+ 

1.Niniejszy Regulamin dotyczy funkcjonowania ,,Kącika dla dzieci" (dalej ,,Kącik" lub ,,Planeta 

uśmiechu" KIKO+) 

przy Centrum Sportowym Kiko Plus Sp. z o.o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 67-200 Głogów. 

2.Planeta uśmiechu KIKO+ jest przestrzenią dedykowaną dla dzieci w wieku od 4 do 12 roku życia. Z 

Kącika mogą korzystać dzieci będące pod opieką rodzica/pełnoprawnego opiekuna lub dzieci, których 

rodzic złożył stosowne oświadczenie dla każdego dziecka osobno. 

Dzieci poniżej 4 roku życia mogą przebywać w Kąciku dla dzieci po uzyskaniu zgody osoby 

odpowiedzialnej za Kącik w danym dniu. 

3. Kącik dla dzieci czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-20:00, w niedziele od 

godziny 10:00 do 20:00. 

Korzystanie z Kącika dla dzieci jest: 

a) płatne 5,00zł/h - opłata za pierwszą godzinę uiszczana jest z góry, a dopłata za każdą kolejną 

rozpoczęta godzinę jest z dołu przy wyjściu, 

b) bezpłatnie - dzieci Klubowicza, których rodzic posiada aktywne członkostwo w Centrum 

Sportowym KIKO+. 

4. Świadczenie usług przez Planetę uśmiechu KIKO+ polega na udostępnieniu miejsca do zabaw oraz 

multimedialnych gier edukacyjnych. 

Dzieci są przyprowadzane do Kącika i odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego po weryfikacji 

zgodności danych na oświadczeniu podanych w momencie pozostawienia dziecka (Załącznik nr 1 

Regulaminu Kącika dla dzieci) z dokumentem tożsamości. 

5. Do Kącika przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. 

6. Na teren kącika nie można wnosić i spożywać jedzenia. Dziecko może wnieść jedynie napój, w 

szczelnej butelce. 

7. Dzieci, jak i rodzice mogą przebywać na terenie Kącika wyłącznie w skarpetkach. Obuwie oraz 

odzież wierzchnią zobowiązani są zostawić w wyznaczonym do tego miejscu. 

8. Pozostawiając dziecko w Kąciku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest podać swój numer 

telefonu komórkowego. Rodzic zobowiązany jest również mieć przez cały czas pozostawania dziecka 

w Kąciku włączony telefon komórkowy. 

9. Rodzic/opiekun prawny może pozostawić dziecko na maksymalny czas 3 godzin. 

W przypadku niezgłoszenia się rodzica/opiekuna prawnego po odbiór dziecka w zadeklarowanym 

czasie, osoba obsługująca Kącik skontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym w celu 

powiadomienia o konieczności odebrania dziecka z kącika. 

10. Po upływie czasu, zadeklarowanego w oświadczeniu na jaki pozostawiono dziecko, osoba 

obsługująca Kącik dla dzieci może skorzystać ze środków przewidzianych przepisami prawa w celu 

zapewnienia opieki dziecku. 

11. Dziecko pozostawione w Kąciku ma obowiązek szanowania jego wyposażenia oraz korzystania z 

wyposażenia 

oraz zabawek zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. W Kąciku zabronione jest: bicie i popychanie innych dzieci, wychodzenia dzieci poza obszar 

Kącika, niszczenia wyposażenia oraz jego elementów oraz korzystania z urządzeń i wyposażenia w 

sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem. 

13. W przypadku niewłaściwego zachowania dzieci lub spowodowania zagrożenia własnego lub 

innych dzieci Osoba obsługująca Kącik ma prawo wezwania rodzica/opiekuna prawnego w celu 

niezwłocznego zabrania dziecka. 

14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

15. W przypadku organizowania w Planecie uśmiechu KIKO+ przyjęcia urodzinowego może 



obowiązywać dodatkowy Regulamin (Regulamin Urodzin). 

16. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

17. Regulamin jest dostępny w Kąciku dla dzieci oraz Recepcji Centrum Sportowego Kiko Plus. 

18. Centrum Sportowe Kiko Plus nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Kąciku. W 

sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, stosuje pozostałe Regulaminy Centrum 

Sportowego Kiko Plus oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

Centrum Sportowe KIKO+ Sp. z o.o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 67-200 Głogów, NIP 

6932178805, tel. 728-405-078  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Sportowe KIKO Plus Sp. z o. o. z siedzibą 

w 

Głogowie, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, KRS 00000612773, REGON: 364213780, NIP 

6932178805 

2. Kontakt z Administratorem: rodo@kikoplus.pl 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach: 

- zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sportowych Art. 6 ust. 1 lit. b 

- odpowiedzi na zadane pytanie Art. 6 ust. 1 lit. b. 

- dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną przez 

Administratora szkodą wyrządzoną przez Ciebie jako korzystającego z usług sportowych, a także 

obroną przed Twoimi roszczeniami w stosunku do Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f 

- zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, innym osobom przebywającym na terenie obiektu 

sportowego Administratora oraz personelowi Administratora oraz zapewnienie ochrony mienia 

Administratora i mienia pozostawionego przez gości obiektu sportowego poprzez system 

monitoringu Art. 6 ust. 1 lit. f 

- prowadzenia działań marketingowych Art. 6 ust. 1 lit. a 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Art. 6 ust. 1 lit. c 

- analitycznych i statystycznych Art. 6 ust. 1 lit. f 

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat od momentu zakończenia umowy 

korzystania z 

naszych usług, lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane w oparciu o 

udzieloną zgodę będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy, które współpracują z Administratorem 

zakresie 

prowadzenia treningów, biuro rachunkowe, firmy świadczące nam usługi płatności zdalnej, banki, 

firmy obsługujące i udostępniające systemy informatyczne. 

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa). 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne. 

mailto:rodo@kikoplus.pl

