
 
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 8-21 , w zależności od dostępności sali. Prosimy o 
potwierdzenie dostępności sali z Recepcją. 

4. Wstęp do Klubiku jest możliwy po odebraniu kart dostępu z Recepcji. Po zakończonej 
zabawie, pomieszczenie należy zamknąć, a kartę zwrócić do Recepcji Hotelu.  

5. 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. 

6. Organizator przewiduje, że w Klubiku będzie mogło jednocześnie przebywać do 12 dzieci. 
7. Klubik wyposażony jest w meble oraz zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku, wskazanym w pkt 5 

Regulaminu. 
8. Za dzieci przebywające w Kids Club odpowiadają rodzice/opiekunowie. 
9. Z Klubiku mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe. Organizator ma prawo do odmowy wstępu do 

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

10. W Klubiku dzieci przebywają bez butów, wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach. 
11. Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych 

ozdób czy elementów potencjalnie niebezpiecznych dla bawiących się dzieci. Personel ma prawo 
do odmowy wstępu do Klubiku dziecku, w przypadku niespełnienia przez rodzica/opiekuna 
prawnego powyższego wymogu. 

12. Dzieci nie powinny przynosić do Klubiku własnych zabawek. 
13. Zabrania się wynoszenia z Klubiku zabawek i elementów wyposażenia.  
14. Dzieci nie powinny posiadać ze sobą w Klubiku rzeczy wartościowych (np. telefonu, zegarka). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych podczas zabawy w Klubiku. 
15. Dzieci nie mogą spożywać jedzenia ani pić napojów podczas zabawy. Dzieci nie mogą wnosić 

własnego jedzenia ani napojów na teren Klubiku. 

16. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są do pozostawieniu po zabawie porządku. 
17. Pomieszczenie jest monitorowane. 
18. Regulamin obowiązuje od dnia 22 lutego 2022 r i jest dostępny w Recepcji Hotelu oraz na 

stronie  internetowej cpwarsawthehub.com. 
19. Za niestosowanie się do powyższego regulaminu oraz brak porządku po zakończeniu 

użytkowania, naliczona będzie oplata dodatkowa w wysokości 200 PLN brutto. 
 
 
 
 
 



 
 

KIDS CLUB RULES & REGULATIONS 
 

1. These regulations apply to the operation of the children's club (“The Club”) at the Crowne 
Plaza Warsaw hotels - The HUB and Holiday Inn Express Warsaw - The HUB in Warsaw, Rondo 
Ignacego Daszyńskiego 2, 02-843 Warszawa ("Hotel"). 
2. The Club is operated by Ghelamco PL 17  Sp. Z o.o. Hotel SKA in Warsaw, ul. Plac Europejski 
1, 00-844, KRS 0000477187, VAT 5252564934, Regon 1468884744, shared capital PLN 50,000 
("Organizer"). 
3. The Club is open daily from 8am to 9pm, depending on the availability of the room. Please 
confirm the availability with the reception team. 
4. Access to the Club is possible after collecting the access cards from the Reception. While 
leaving, the room should be closed and the card returned to the Hotel Reception. 
5. The Club is intended for children of guests who are currently using the accommodation 
services at the Hotel, only for ages 3 to 14. The person designated by the Organizer has the 
right to verify the age of the child who uses the Club. The use of the Club is free of charge. 
6. The Club has a maximum capacity of 12 kids. 
7. The Club is equipped with furniture and toys intended for children at the age indicated in 
point 5 of the Regulations. 
8. The children staying at the Club need to be accompanied by their parents / guardians. 
9. Children that present any sickness symptoms are not allowed in the club. The organizer has 
the right to refuse access to the Club to a child who shows symptoms that may indicate that 
the child is not healthy. The staff will not administer any form of medication to any child. 
10. In the Club, children need to wear socks or tights, no shoes are permitted. 
11. Parents / legal guardians are asked to remove their children chains, earrings and other 
ornaments or items potentially dangerous for the playing children. The staff has the right to 
refuse access to the club to a child if the parent / legal guardian fails to meet the above 
requirement. 
12. Children should not bring their own toys to the Club. 
13. It is forbidden to remove toys and equipment from the Club. 
14. Children should not have any valuables with them in the Club (e.g. a phone, a watch). The 
club is not responsible for any loss of personal items while under care or throughout the 
activities. 
15. Children are not allowed to eat or drink while playing. Children are not allowed to bring 
their own food or drinks to the premises of the Club. 
16. Parents / guardians are obliged to leave order after playing and leaving the Club. 
17. The Club is under surveillance, for the protection of both the children as well as our staff. 
18. The Regulations are effective from February 22, 2022 and are available at the Hotel 
reception and on the website: cpwarsawthehub.com. 
19. Failure to comply with the regulations and lack of order after using the Club, will be 
charged with an additional amount of PLN 200 gross. 
 


