
REGULAMIN  
OCEANIKI 

 
§1 

1. Teren Oceaniki (dalej również jako „Oceanika”) stanowi integralną część Kompleksu 

Świętokrzyska Polana (dalej również jako „Kompleks”). 

2. Oceaniką zarządza Amid Prestige Mikołajczyk & Michoń sp. j. z siedzibą przy ul. 

Laskowej 93, 26-050 Chrusty, Gmina Zagnańsk, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000344738, NIP: 6572841100 (dalej również jako „Spółka”). 

§2 
 

1. Każda osoba odwiedzająca Oceanikę zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego 
regulaminu (dalej również jako „Regulamin”). 

2. Poprzez wejście na teren Oceaniki i dokonanie odpowiednich opłat, osoba korzystająca 
zawiera umowę ze Spółką, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 
§3 

 
1. Wstęp i korzystanie z Oceaniki jest odpłatne. Warunki odpłatności określa cennik 

zamieszczony przed wejściem do Oceaniki. 
2. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi bez względu na to, czy dana osoba wejdzie na 

teren Oceaniki. 
3. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy i powinien zostać wykorzystany w dniu jego 

zakupu. Nie dotyczy e-biletu. 
4. Bilet powinien zostać zachowany do kontroli. 
5. Oceanika jest czynna codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00. 
6. Spółka może trwale lub czasowo zamknąć Oceanikę dla odwiedzających, bez podania 

przyczyny. 
7. Oceanikę należy zwiedzać zgodnie z ewentualnie wytyczonym kierunkiem oraz 

polecaniami wydawanymi przez obsługę. 
8. Podczas zwiedzania należy się bezwzględnie stosować do poleceń wydawanych przez 

obsługę.  
 

§4 
 

1. Na terenie Oceaniki bezwzględnie zabrania się: 
a. Filmowania i/lub fotografowania eksponatów bez zgody Spółki. 
b. Karmienia ryb, bezkręgowców i innych zwierząt. 
c. Dotykania szklanych powierzchni akwariów.  
d. Spożywania posiłków i/lub napojów oraz żucia gumy. 
e. Palenia tytoniu. 
f. Poruszania się na wrotkach, rolkach, rowerach i im podobnych środkach 

umożliwiających przemieszczanie się. 
g. Poruszania się poza wyznaczonymi alejkami/ścieżkami. 
h. Wstępu osobom nietrzeźwym lub osobom będącym pod wpływem środków 

odurzających. 
i. Wnoszenia lub wprowadzania zwierząt. 



j. Niszczenia wyposażenia i zaśmiecania. 
k. Hałasowania. 

  
§5 

 
1. Obsługa Oceaniki może zarządzić zamknięcie części lub całości Oceaniki, jak również 

wprowadzić ograniczenia co do ilości osób korzystających z Oceaniki, ze względu na 
bezpieczeństwo odwiedzających i eksponowanych zwierząt.  

2. Zamknięcie części lub całości Oceaniki lub ograniczenie ilości osób korzystających z 
Oceaniki może zostać zarządzone przede wszystkim ze względu na znaczną liczbę osób 
korzystających z Oceaniki lub poszczególnych jego części.  

 
§6 

 
1. Osoby niepełnoletnie mogą wchodzić na teren Oceaniki jedynie pod nadzorem 

rodziców lub opiekunów. 
2. Spółka i jej pracownicy nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad osobami korzystającymi 

z Oceaniki. Pozostawienie osoby niepełnoletniej na terenie Oceaniki bez opieki 
odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność rodziców lub/i opiekunów. W przypadku 
pozostawienia takiej osoby na w Oceanice i nieodebrania jej do czasu zamknięcia 
Oceaniki, Spółka poinformuje właściwe organy o pozostawieniu takiej osoby bez 
opieki. 

3. Za działania i szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność 
ponoszą rodzice lub osoby, pod których opieką osoby niepełnoletnie się znajdują. 

4. Zabrania się pozostawiania osób niepełnoletnich bez nadzoru. 
 

§7 
 

1. Korzystający odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim 
na terenie Oceaniki, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgubione lub pozostawione na terenie 
Oceaniki. 

3. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu 
Oceaniki. 

 
§8 

 
1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Oceaniki należy zgłaszać do 

Spółki telefonicznie pod numerem: (+48) 41 2605060 lub 
        na adres e-mail: recepcja@polanika.pl 

2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu ogólnego Kompleksu. 
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 r. 


