
REGULAMIN  KLUBIKU 

1. Niniejszy regulamin (dalej ”Regulamin”) dotyczy funkcjonowania klubiku dla dzieci  (dalej

„Klubik”) na terenie hoteli Crowne Plaza   Warsaw             - The HUB oraz Holiday Inn Express                 Warsaw -
The HUB w Warszawie,  Rondo Ignacego  Daszyńskiego 2, 02-843 Warszawa (dalej „Hotel”).

2. Organizatorem Klubiku jest Ghelamco PL 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel spółka 
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski nr 1, 00-844 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000477187, NIP 5252564934, Regon 1468884744, kapitał zakładowy 50.000 zł (w całości 
wpłacony) („Organizator”).

3. Klubik jest czynny codziennie w godzinach 8-22 , w zależności od dostępności sali. Prosimy o 
potwierdzenie dostępności sali z Recepcją.

4. Klubik przeznaczony jest dla dzieci gości aktualnie korzystających z usług noclegowych w  Hotelu, 
które ukończyły 3 lata i nie ukończyły 14 lat. Osoba wyznaczona przez Organizatora ma prawo do 
weryfikacji wieku dziecka, które ma korzystać z Klubiku. Korzystanie przez dziecko z Klubiku jest 
bezpłatne.

5. Organizator przewiduje, że w Klubiku będzie mogło jednocześnie przebywać do 12 dzieci.

6. Klubik wyposażony jest w meble oraz zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku, wskazanym w pkt 4 
Regulaminu.

7. Za dzieci przebywające w Kids Club odpowiadają rodzice/opiekunowie.
8. Z Klubiku mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. Organizator 

ma prawo do odmowy wstępu do Klubiku dziecku, które wykazuje symptomy mogące wskazywać 
na to, że dziecko nie jest zdrowe. Personel Klubiku nie ma prawa podawania leków dzieciom.

9. W Klubiku dzieci przebywają bez butów, wyłącznie w skarpetkach  lub rajstopach.

10. Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o  zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych 
ozdób czy elementów potencjalnie niebezpiecznych dla bawiących się dzieci. Personel Klubiku ma 
prawo do odmowy wstępu do Klubiku dziecku, w przypadku niespełnienia przez rodzica/opiekuna 
prawnego powyższego wymogu.

11. Dzieci nie powinny przynosić do Klubiku własnych zabawek.

12. Dzieci nie powinny posiadać ze sobą w Klubiku rzeczy wartościowych (np. telefonu, zegarka).

13. Dzieci nie mogą spożywać jedzenia ani pić napojów podczas zabawy. Dzieci nie mogą wnosić 
własnego jedzenia ani napojów na teren Klubiku.

14. Regulamin obowiązuje od dnia 17 września 2021 i jest dostępny w Klubiku oraz na stronie 
internetowej cpwarsawthehub.com.




