Regulamin przewozu Ciuchcią
do/z Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia
1. Regulamin dotyczy niezarobkowego przewozu drogowego osób wykonywanego przez
Przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do prowadzonej przez niego działalności Rodzinnego Parku
Rozrywki Energylandia („Park Rozrywki”).
2. Celem przejazdu jest nieodpłatny przewóz osób z/do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia na
potrzeby własne Przedsiębiorcy, przy czym nie jest to przewóz w ramach prowadzonej przez
Przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
3. Przejazd rozpoczyna się z oznaczonego miejsca do Parku Rozrywki lub z Parku Rozrywki do
oznaczonego miejsca.
4. Godziny kursowania Ciuchci są nieregularne – w zależności od potrzeb Przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca może podawać orientacyjne godziny kursowania danego dnia, a odjazdy mogą
następować wcześniej lub później w zależności od potrzeb.
5. Przedsiębiorcą jest: Energylandia Goczał Family sp. k. z siedzibą w Zatorze (al. 3 Maja 2, 32-640
Zator), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000605098, NIP: 5511735768, REGON: 070883960, e-mail: info@energylandia.pl, tel.: +48 (33) 486
15 00.
6. Osoba korzystająca z Ciuchci zobowiązana jest do:
a) nadzoru nad własnymi rzeczami;
b) zachowania bezpieczeństwa podczas przejazdu;
c) zachowania się w sposób nieuciążliwy dla osób trzecich;
d) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, a także poleceń kierowcy lub pracownika
Przedsiębiorcy;
e) niezagrażania swoim zachowaniem ani mieniu Przedsiębiorcy ani mieniu lub życiu/zdrowiu osób
trzecich.
7. Zabrania się:
a) palenia tytoniu (w tym e-papierosów);
b) spożywania alkoholu lub wszelkich innych substancji psychoaktywnych;
c) wejścia do Ciuchci w rolkach, wrotkach, etc.; z rowerem lub z hulajnogą;
d) wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących
spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób;
e) niszczenia Ciuchci, w tym m.in. naklejania nalepek, malowania;
f) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej (tj. pies
przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej; pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo;
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pies sygnalizujący osoby głuchej lub niedosłyszącej; pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji,
chorób serca)) na zasadach określonych w art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
8. Dzieci do 13 roku życia powinny znajdować się po stała opieką osoby zobowiązanej do nadzoru na
tym dzieckiem.
9. Do Ciuchci nie zostaną wpuszczone osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, w tym
osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych
substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty wymienione w pkt. 7
regulaminu.
10. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do organizacji przewozu zastępczego.
11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od momentu ich otrzymania przez
Przedsiębiorcę.
12. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
13. Osoby korzystające z Ciuchci zobowiązane są przestrzegać powyższych zasad.
14. Regulamin obowiązuje od dnia 31 maja 2022 r
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