
ŁEBA DZIECIOM

Regulamin dla podmiotów gospodarczych, chętnych do przystąpienia do Akcji.

1. Inicjatorem i organizatorem Akcji „ŁEBA DZIECIOM” jest Centrum Informacji Turystycznej w

Łebie****.

2. Akcja ruszy wiosną 2015 i odbywać będzie się przede wszystkim na terenie miasta Łeby.

3. Partnerem Akcji może zostać każdy obiekt noclegowy, gastronomiczny lub podmiot

gospodarczy bazy towarzyszącej, posiadający udogodnienia dla najmłodszych, o których mowa

w kolejnych punktach regulaminu.

4. Partner  chcący dołączyć do Akcji, musi obligatoryjnie posiadać  całkowity zakaz palenia na

terenie swojego obiektu oraz spełnić poniższe warunki:

KATEGORIA NOCLEGI

• posiadać salę zabaw lub kącik zabaw dla dzieci, wyposażony w stolik, krzesełka, przybory

plastyczne, zabawki itp.,

• posiadać łóżeczka dla najmłodszych, krzesełka do karmienia,

• posiadać sanitariat przystosowany dla dzieci (nakładki/nocniczki),

• posiadać ofertę promocyjną/zniżkową dla dzieci,

• zaopatrzyć się w specjalnie przygotowane kolorowanki, o których mowa w dalszych

punktach regulaminu.

KATEGORIA GASTRONOMIA

• posiadać wydzielony kącik/plac zabaw dla dzieci,

• posiadać odpowiednie menu dla najmłodszych,

• posiadać ofertę promocyjną/zniżkową dla dzieci,

• posiadać krzesełka do karmienia,

• zaopatrzyć się w specjalnie przygotowane kolorowanki, o których mowa w dalszych

punktach regulaminu.

KATEGORIA SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA (sprzęt sportowy i turystyczny,

ogólnodostępne imprezy i wydarzenia dla najmłodszych, przedszkola itp.)

• posiadać specjalną ofertę skierowaną do najmłodszych,

• zaopatrzyć się w specjalnie przygotowane kolorowanki, o których mowa w dalszych

punktach regulaminu,

KATEGORIA INNE (opieka na godziny, warsztaty, transport – foteliki samochodowe i wszystkie inne

obiekty i firmy, posiadające przystosowane dla najmłodszych wyposażenie i udogodnienia)

• posiadać specjalną ofertę skierowaną do najmłodszych,

• zaopatrzyć się w specjalnie przygotowane kolorowanki, o których mowa w dalszych

punktach regulaminu.

5. Centrum  Informacji  Turystycznej  w  Łebie****  wyda projekt  jednolitej, edukacyjnej

kolorowanki w postaci pliku elektronicznego do druku, które każdy podmiot, przystępujący do



Akcji jest zobowiązany do posiadania w nieodpłatnej formie drukowanej w swoim obiekcie w

miejscu ogólnie dostępnym.

6. Wewnątrz  kolorowanki umieszczona zostanie lista  wszystkich Partnerów  biorących udział w

Akcji.

7. Oferta przyjazna dzieciom zostanie podzielone na 2 grupy:

• ogólnodostępne (komercyjne i niekomercyjne - atrakcje turystyczne, place zabaw,

restauracje itp. – takie, z których korzystać może każdy),

• tylko dla gości danego obiektu (sale zabaw w hotelach, specjalne pakiety pobytowe

dla rodzin z dziećmi itp.).

8. Lista obiektów przyjaznych dzieciom dostępna będzie również na stronach internetowych

w  ww.leba.eu i  www.dzieci.leba.eu oraz na oficjalnym profilu Łeba Miasto Żywiołów

na Facebooku www.facebook.leba.eu. Na stronie w  ww.leba.eu utworzony zostanie specjalny

panel dotyczący Akcji.

9. Partnerzy przyłączający się do Akcji, zobowiązani są także do oznakowania swoich obiektów

specjalnymi naklejkami, które umożliwią szybką identyfikację obiektu przyjaznego dzieciom

oraz jego lokalizację na "szlaku".

10. Samo przystąpienie do Akcji jest bezpłatne, jednak obiekty przystępujące do Akcji zobligowane

są do zaopatrzenia się w kolorowanki, o których mowa w punkcie

5. regulaminu.

11. Każdy obiekt zobowiązany jest do wypełnienia specjalnego formularza przystąpienia

do Akcji, który zostanie przesłany drogą mailową.

12. Zgłoszenia przystąpienia do Akcji przyjmowane będą do końca września 2015 bot@leba.eu.

13. Partnerzy  biorący udział w Akcji, zobowiązani są do zamieszczenia na swoich stronach

internetowych informacji o Akcji  oraz  aktywne logo Akcji,  które  w sposób  jawny tworzyć

będzie łącze do strony miejskiej www.dzieci.leba.eu  , gdzie znajdują się informacje źródłowe  o

Akcji.

14. Partner Akcji ma prawo korzystać z Logo Akcji w celu promocji i realizacji zadań wynikających

z założeń Akcji oraz świadczonych przez siebie usług w ramach Akcji. Logo Akcji może być

używane  przez  Partnera  tylko  w  kształcie,  proporcjach  i  kolorach  zgodnych  z  przyjętym

wzorem.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpośredniej kontroli w danym obiekcie

i weryfikacji informacji podanych w formularzu przystąpienia do Akcji.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne sytuacje zaistniałe

w obiektach objętych Akcją, nie wynikające z winy Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy obiektów, nie spełniających wymogów

Akcji, o których mowa w punkcie 4. regulaminu. Podstawą do weryfikacji  jest kontrola zgodnie

z punktem 14. regulaminu.
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