„Wymarzony plac zabaw”
Konkurs Play-Doh

Regulamin konkursu „Wymarzony plac zabaw”
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Wymarzony plac zabaw” (zwanego dalej „Konkurs”) jest Adliner Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa, aimc@aimc.pl wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale
zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy:
Hasbro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 23, 00-854, Warszawa wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000086070, NIP: 1180074063, o kapitale
zakładowym wysokości 50 000 zł, zwana dalej „Hasbro”
Akcja jest akcją ogólnopolską angażującą wszystkich dystrybutorów produktów Hasbro w Polsce.
II. Postanowienia Ogólne
1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin („Regulamin”) na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie,
nagrody, sposób wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz przekazania im przyznanych nagród, a także
tryb reklamacji.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na www.wymarzony-plac-zabaw.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym,
że nie mogą ̨ one pogarszać ́ sytuacji uczestnika, który przystąpił do konkursu przed dokonaniem zmiany.
5. Konkurs będzie trwał w dniach od 1.05.2018 do 19.06.2018.
III. Fundatorzy nagród
Fundatorami nagród w Konkursie dla szkół są:
1.

Hasbro,

2.

Saternus Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów, NIP 627-27323-12 , Regon 242937950 , zwana dalej „Saternus”,

z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.
IV. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Szkoła („Szkoła”), która wypełni formularz zgłoszeniowy do
Konkursu umieszczony na stronie www.wymarzony-plac-zabaw.pl
2. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie do Konkursu”) jest równoznacznym potwierdzeniem
uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
3. Szkoła zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez
Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej umieszczonej na domenie
www.wymarzony-plac-zabaw.pl.
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4. Szkoła może zgłosić do Konkursu po jednej „Pracy” z każdego poziomu lub jedną wspólną
z całej Szkoły.
5. Szkoła oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do Pracy oraz że Praca nie narusza dóbr
osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw
osób trzecich.
6. Wysyłając Pracę Szkoła udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji
na wykorzystywanie Pracy poprzez jej udostępnianie w Internecie.
V.

Przedmiot Konkursu

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszych prac plastycznych - makiet przygotowanych nt.
„Wymarzony plac zabaw” (dalej: „Praca”) obrazujących wymarzone miejsce zabawy i spędzania czasu
przez dzieci oraz nagrodzenie osób, które w czasie trwania głosowania w Konkursie zarejestrują
największą liczbę paragonów i/lub faktur będących dowodem zakupu produktów marki „Play-Doh” za
kwotę min. 50 zł w sklepach stacjonarnych klientów (Auchan, Empik, Smyk, L’eclerc, Carrefour, Tesco,
Selgros, ToysRus, sklepy detaliczne), na stronach internetowych tychże sklepów oraz w sklepach online: Sklep Kraina Zabawy, Lorien Sp. z o.o., Fitom.pl, Al.To Sp.z o.o. Praca może być wykonana dowolną
techniką plastyczną, jednak musi być trójwymiarową makietą.
2. Praca może być wykonana wyłącznie przez dzieci ze Szkoły oraz Nauczycieli ze Szkoły.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Prac niespełniających opisanych powyżej
wymogów.
4. Praca nie może zawierać jakichkolwiek rozpoznawalnych produktów, znaków towarowych, logo itp.
za wyjątkiem produktów i logo Play-Doh®. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji prac zawierających
jakiekolwiek produkty, znaki towarowe, logo itp. inne niż produkty i logo Play-Doh®.
5. W przypadku, gdy Praca zawierać będzie jakikolwiek wizerunek osób fizycznych, Szkoła zapewnia, że
osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Pracy i zgłoszenie jej
do Konkursu. Szkoła ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób, o których
mowa w poprzednim zdaniu.
6. Praca nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym.

1.
2.
3.
4.

VI. Nadsyłanie Prac Konkursowych
Szkoła
chcąca
uczestniczyć
w
Konkursie
dla
Szkół
zamieszcza
zdjęcie
Pracy
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej
www.wymarzony-plac-zabaw.pl („Strona Internetowa”).
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 1 maja 2018 r. od godziny 12:00 do dnia
19 czerwca 2018 roku do godziny 12:00.
Prace będą weryfikowane przez Organizatora. Zgłoszenia zgodne z Regulaminem będą akceptowane
oraz umieszczane w galerii konkursowej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-16:00, w ciągu 72 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zgłoszeń niezgodnych z Regulaminem.
VII. Terminy Konkursu oraz zasady przyznawania nagród

1. Zdjęcie Pracy należy zgłaszać w terminie od 1 maja 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 19 czerwca 2018
roku do godziny 12:00.
2. W terminie od 1 maja 2018 r. od godziny 12:00 do 19 czerwca 2018 r. do godziny 12:00 na Prace
zamieszczone w galerii na Stronie Internetowej internauci będą mogli oddawać głosy za pomocą
przycisku „Oddaj głos”. Zasady głosowania zostały opisane w punkcie VIII Regulaminu.
3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej 22 czerwca 2018 r. o godzinie 15:00.
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4. Szczegółowa lista i opis nagród znajduje się w punkcie X Regulaminu.
5. Jury dokona wyboru najciekawszych Prac spośród 50 Prac z największą liczbą zdobytych głosów
Internautów.
6. Głosy zdobyte przez Prace zgłoszone przez jedną szkołę będą się sumować na koncie jednej szkoły.
7. W ramach Konkursu dodatkowo nagrodzonych zostanie 10 osób, które zarejestrują największą liczbę
paragonów lub/i faktur będących dowodem zakupu produktów marki „Play-Doh” za kwotę min. 50 zł
brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) w sklepach Auchan, Empik, Smyk, L’eclerc, Carrefour, Tesco, Selgros,
ToysRus, w sklepach detalicznych oraz on-line Sklep Kraina Zabawy, Lorien Sp. z o.o., Fitom.pl, Al.To Sp.z o.o.

a. W przypadku, gdy więcej niż 1 osoba zajmie dziesiąte miejsce, kryterium rozstrzygającym
przyznanie nagród będzie liczba oddanych głosów nie będących Głosami Bonusowymi, o
których mowa w punkcie VIII.5.
8. Jury składać się będzie, z co najmniej 3 osób, w tym:
b. 1 przedstawiciela ze strony Organizatora;
c. 2 przedstawicieli ze strony Hasbro;
9. Kryteria oceny Pracy przez Jury:
a. Forma wykonania i zgodność przedstawionych treści z celem Konkursu, o którym mowa
w pkt III ust. 1 powyżej – od 0 do 30 pkt.
b. Pomysłowość wykonania – od 0 do 40 pkt.
c. Liczba zdobytych głosów – od 0 do 30 pkt.
10. Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową przez Organizatora.
VIII. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu
1. Głosowanie odbywa się na Stronie Internetowej, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”
znajdującego się pod oknem ze zdjęciem Pracy.
2. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin (od godziny 0:00
do godziny 23:59).
3. Kryterium ograniczenia do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub konto e-mail.
4. Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację
linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas
głosowania. Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.
5. Osoba głosująca może przekazać dodatkowe 50 głosów („Głosy Extra”) na wybraną Pracę
pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:
a. Dokonanie zakupu produktów marki „Play-Doh” firmy Hasbro za kwotę minimum 50 zł
brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych).
b. Oddanie głosu za pośrednictwem przycisku „Głosuj Extra” dostępnego po kliknięciu
w przycisk „Oddaj głos” umieszczonego pod Pracą konkursową.
c. Zarejestrowanie paragonu lub faktury dokumentującej zakup produktu marki „Play-Doh”
firmy Hasbro poprzez dodanie do zgłoszenia zdjęcia lub skanu paragonu bądź faktury.
d. Głosy Extra zostaną doliczone do Pracy konkursowej od razu, ale Organizator zastrzega sobie
prawo do odjęcia głosów extra w przypadku stwierdzenia, że paragon lub faktura pochodzą z
innego źródła niż Auchan, Empik, Smyk, L’eclerc, Carrefour, Tesco, Selgros, ToysRus, sklepy
detaliczne, sklepy on-line Sklep Kraina Zabawy, Lorien Sp. z o.o., Fitom.pl, Al.To Sp.z o.o.
6. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia, a w szczególności:
a. zmienianie adresów IP;
b. korzystanie z fikcyjnych kont i/lub adresów e-mail;
c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
7. Powyższe działania są niezgodne z warunkami Regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play.
Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co może zostać zakwalifikowane
jako przestępstwo i może zostać zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.
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8. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych
w punkcie 6 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo
do usunięcia takiego zgłoszenia z Konkursu.
9. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 6 powyżej, po wręczeniu nagrody
danej osobie, będzie ona zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego
wartości tej nagrody.
IX. Dane osobowe
1. Udział w Konkursie wymaga podania następujących danych Uczestnika:
a. Nazwa Szkoły
b. Adres Szkoły
c. Grupa wiekowa
d. Imię i nazwisko Nauczyciela odpowiedzialnego za koordynację konkursu w danej grupie
wiekowej
e. Numer telefonu do Szkoły
f. Adres e-mail do Szkoły
2. Oddanie Głosu Extra wymaga podania następujących danych:
a. Imię i nazwisko
b. Data urodzenia
c. Numer telefonu
d. Miasto zamieszkania
e. Adres e-mail
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu kwalifikacji do udziału w Konkursie oraz
naliczenia Głosów Extra, wyłonienia zwycięzców Konkursu i wydania nagród, po czym zostaną
niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych
w ramach Konkursu jest Organizator .
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
6. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania
możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz oddania Głosów Extra.
7. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na komunikowanie się z nim przez Organizatora
lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą
telefoniczną.
8. Oddanie Głosów Extra oznacza zgodę Uczestnika na komunikowanie się z nim przez Organizatora
lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą
telefoniczną.
9. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności
do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników
Konkursu.
10. Uczestnicy i oddający Głosy Extra mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich
zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
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X. Nagradzanie w ramach Konkursu
1.
2.

W Konkursie przyznane zostanie 20 Nagród (zwane dalej „Nagrody”).
Nagrody przyznane wśród Uczestników Konkursu:
a. Nagroda Główna (za I miejsce) w skład, której wchodzi:
 Plac zabaw o wartości 18 062,15 PLN brutto (słownie: osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt
dwa złote, piętnaście groszy brutto) ufundowany przez Saternus Szkoła gwarantuje i
wskazuje miejsce realizacji montażu placu zabaw.
 Zestaw ciastoliny marki „Play-Doh” o wartości 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych
brutto) dla Szkoły ufundowany przez Hasbro.
b. Nagroda II stopnia, w skład której wchodzi:
 Huśtawka Bocianie Gniazdo o wartości 6 256 PLN netto (słownie sześć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt sześć złotych netto)
 Zestaw ciastoliny marki „Play-Doh” o wartości 400 PLN brutto (słownie: czterysta złotych
brutto) dla Szkoły ufundowany przez Hasbro.
c. Nagroda III stopnia, w skład której wchodzi:
 Huśtawka Podwójna Wahadłowa wartości 4 056 PLN netto (słownie: cztery tysiące
pięćdziesiąt sześć złotych netto)
 Zestaw ciastoliny marki „Play-Doh” o wartości 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych
brutto) dla Szkoły ufundowany przez Hasbro.
d. 10 wyróżnień (za IV-XIII miejsce). Każde wyróżnienie zawiera:
 Zestaw zabawek marki „Play-Doh” firmy Hasbro o wartości 400 zł brutto (słownie:
czterysta złotych brutto).
 Zestaw ciastoliny marki „Play-Doh” o wartości 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych
brutto) dla Szkoły ufundowany przez Hasbro.

3.

Nagrody przyznane wśród osób, które zarejestrowały najwięcej paragonów i/lub faktur, o których
mowa w punkcie VIII. 5. A.:
a. 10 wyróżnień (za I-X miejsce). Każde wyróżnienie zawiera:
i. Zestaw zabawek marki „Play-Doh” firmy Hasbro o wartości 300 zł brutto (słownie:
trzysta złotych brutto).

XI. Wysyłka Nagród
1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia
2018 r.
2. Termin montażu Placu Zabaw zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięską szkołą.
3. Sponsor zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu montażu nagrody do 30 września 2018 roku.
4. Warunkiem montażu Placu Zabaw na terenie zwycięskiej szkoły jest spełnienie wymagań technicznych
Producenta niezbędnych do zamontowania Placu Zabaw zgodnie z normami zapewniającymi
bezpieczeństwo i utrzymanie gwarancji.
5. Szkoła, przystępując do konkursu jednocześnie oświadcza, że na terenie przylegającym do Szkoły jest
wystarczająca ilość wolnej, trawiastej przestrzeni o następujących parametrach:
a. teren przeznaczony na montaż Zestawów powinien być przepuszczalny dla wody, płaski, wolny
od drzew, krzewów, kostki brukowej i innej nawierzchni utwardzonej, fundamentów, innego
rodzaju zabudowy, podziemnych sieci, innych przeszkód.
b. teren powinien nadawać się do montażu Zestawów w gruncie na głębokość do 60 cm oraz być
zlokalizowany w odległości co najmniej 10 m od dróg oraz śmietników.
6. Szczegółowe parametry i wymagania, które muszą spełnić zwycięskie szkoły stanowią załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
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7.
8.

Parametry techniczne urządzeń stanowią załącznik nr 2 do regulaminu.
Jeśli Szkoła, pomimo niespełnienia wymagań technicznych, przystąpi do Konkursu i zaakceptuje
regulamin, zostanie zdyskwalifikowana z rywalizacji o główną nagrodę, która to zostanie przekazana
następnej w kolejności wygranych szkole spełniającej wymogi techniczne.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
10. Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub firmy kurierskiej.
11. Organizator przesyła nagrodę Zwycięzcy, na wyłączny koszt Organizatora, na adres podany przez
Zwycięzcę.
12. Za dzień wysłania Nagrody rozumie się datę nadania przez Organizatora przesyłki z Nagrodą
w placówce Poczty Polskiej lub w firmie kurierskiej.

1.
2.
3.

4.
5.

XII. Postępowanie reklamacyjne
Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji.
Reklamacja może być złożona wyłącznie do 31 lipca 2018 r. (decyduje data doręczenia pisemnej
reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej
określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner sp. z o. o.; ul. Locci
18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs „Wymarzony plac zabaw” –
reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres nadawcy, nr telefonu, adres
e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji
listem poleconym.
W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska przedstawionego w odpowiedzi
na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej http://www.wymarzony-plac-zabaw.pl/, jak
również w siedzibie Hasbro oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin udostępniany jest również
każdemu Uczestnikowi Konkursu indywidualnie w momencie rejestracji udziału Uczestnika w Konkursie.
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„Wymarzony plac zabaw”
Konkurs Play-Doh

Załącznik nr 1 do regulaminu:
I. Zwycięska Szkoła oświadcza, że na terenie przylegającym do Szkoły jest wystarczająca ilość wolnej,
trawiastej przestrzeni o następujących parametrach:
a. teren przeznaczony na montaż Zestawów powinien być przepuszczalny dla wody, płaski,
wolny od drzew, krzewów, kostki brukowej i innej nawierzchni utwardzonej, fundamentów,
innego rodzaju zabudowy, podziemnych sieci, innych przeszkód.
b. teren powinien nadawać się do montażu Zestawów w gruncie na głębokość do 60 cm
oraz być zlokalizowany w odległości co najmniej 10 m od dróg oraz śmietników.
II. Zwycięska Szkoła zobowiązuje się do przygotowania wszelkich dokumentów niezbędnych
przy realizacji montażu placu zabaw: tj. pozwolenie na budowę, plan zagospodarowania terenu.
III. W przypadku trudności ze spełnieniem wymagań Sponsor oferuje wsparcie merytoryczne.
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Załącznik nr 2
10031T HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

HUŚTAWKI - KOLEKCJA TROPIKALNA

DANE TECHNICZNE
Szerokość:
Długość:
Wysokość:
Strefa funkcjonowania urządzenia F:
Maksymalna wysokość upadkowa:
Wymiary strefy funkcjonowania długość:
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:
Głębokość fundamentowania:

3,50 m
1,92 m
~2,43 m
25,90 m2
1,25 m
7,40 m
3,50 m
-0,60 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

Widok urządzenia
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amoryzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony
ul. Nowa 32
praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
41-500 Chorzów
prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże
ustawy.
Właściciel certyﬁkatu
Producent
Dystrybutor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus
Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Rzeczywista kolorystyka urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej na wizualizacji.

30017T HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA

HUŚTAWKI - KOLEKCJA TROPIKALNA

DANE TECHNICZNE
Szerokość:
Długość:
Wysokość:
Strefa funkcjonowania urządzenia F:
Maksymalna wysokość upadkowa:
Wymiary strefy funkcjonowania długość:
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:
Głębokość fundamentowania:

3,50 m
1,92 m
~2,43 m
25,90 m2
1,25 m
7,40 m
3,50 m
-0,60 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

Widok urządzenia
Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.
Nawierzchnie amoryzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony
ul. Nowa 32
praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
41-500 Chorzów
prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże
ustawy.
Właściciel certyﬁkatu
Producent
Dystrybutor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus
Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Rzeczywista kolorystyka urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej na wizualizacji.

10044T ZESTAW WIOLA

KOLEKCJA TROPIKALNA

DANE TECHNICZNE
Urządzenia trudno dostępne, zgodnie z normą PN-EN
1176-1:2009
Szerokość:
Długość:
Strefa funkcjonowania urządzenia F:
Maksymalna wysokość upadkowa:
Wymiary strefy funkcjonowania długość:
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:
Głębokość fundamentowania:

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

4,19 m
6,87 m
46,66 m2
0,90 m
10,41 m
6,98 m
-0,60 m

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k. GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony
ul. Nowa 32
praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
41-500 Chorzów
prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże
ustawy.
Właściciel certyﬁkatu
Producent
Dystrybutor

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus
Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.

Rzeczywista kolorystyka urządzenia może nieznacznie odbiegać od przedstawionej na wizualizacji.

