
 

 

 

 

REGULAMIN wypożyczania kimon i yukat obowiązujący podczas Festiwalu Hanami 

2018: 

 

1. Zapisy na listę wypożyczających kimona i yukaty, rozpoczynamy dnia 6 kwietnia 2018 

roku (piątek). 

2. Zapisy trwają od godziny 8:00 do 12:00.*  

3. Zgłoszenia prosimy kierować na: yorokobinokouen@gmail.com 

4. Są dwa możliwe terminy wypożyczania strojów i robienia zdjęć: 

a) zdjęcia plenerowe na Polach Mokotowskich: 5.05.2018, od godz.:10:00 do 12:30, po 30 

min. dla danej osoby, minimum 6 osób, 

b) zdjęcia na tzw. ściance obok stoiska喜びの公園 Yorokobi no kōen: 6.05.2018, od godz.: 

13:00 do 17:00, po 30 min. dla danej osoby, minimum 8 osób. 

5. Prawidłowe Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) imię i nazwisko osoby chcącej wypożyczyć kimono lub yukatę, 

b) rodzaj stroju zgodnie z opisem zawartym w Cenniku, 

c) wybraną datę i godzinę zgodnie z pkt.4 niniejszego Regulaminu, 

d) numer telefonu w celu zlokalizowania się i/lub ewentualnego odwołania spotkania 

wynikającego np. z czynników pogodowych (szczególnie dotyczy 5.05.2018) lub innych 

niezależnych od 喜びの公園 Yorokobi no kōen czynników zewnętrznych. 

OPCJONALNIE, jeśli ktoś chce otrzymać od nas dowód wpłaty (tzw. druk KP) za usługę 

ubierania: 

e) nr i seria dowodu osobistego, 

f) adres zamieszkania. 

5. Wypożyczamy stroje TYLKO z usługą ubierania. 

6. Nie pobieramy dodatkowych opłat za robienie sobie zdjęć ani 5. ani 6.05 2018. 

6. Ceny zawarte w Cenniku nie podlegają negocjacjom w dniu imprezy. 
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7. Opłata za wypożyczenie stroju i stylizacje jest pobierania PRZED rozpoczęciem usług. 

8. W dniu 6.05.2018 obowiązuje BEZWZGLEDNY ZAKAZ oddalania się w wypożyczonym 

stroju poza wyznaczoną strefę „ścianki” znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie 

naszego stoiska. 

9. W trakcie usługi ubierania i robienia zdjęć obowiązuje zakaz jedzenia, picia i palenia w 

wypożyczonych strojach. 

 

* Ponieważ cała nasza trójka, poza grupą artystyczną 喜びの公園 Yorokobi no kōen, pracuje 

zawodowo w tzw. godzinach urzędowych, dlatego potwierdzenia Państwa zgłoszeń mogą 

trafić do Państwa, 6 kwietnia, po godzinie 15:00, lub najpóźniej dnia następnego (7 kwietnia) 

do godziny 12:00. 


