
Regulamin uczestnictwa w warsztatach dla dzieci   
„Dzieciaki Sadzeniaki”  

 
§1. 

Postanowienia Ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki 

uczestnictwa w Warsztatach „Dzieciaki Sadzeniaki”.   
2. Dzieciaki Sadzeniaki to warsztaty edukacyjne, 

skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 10 
roku życia. Celem warsztatów jest rozbudzanie                     
i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodą, 
zwiększanie świadomości ekologicznej, pobudzanie 
wyobraźni, a także rozwijanie umiejętności związanych     
z pielęgnacją roślin. 

 
§2. 

Definicje 
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się 

następujące określenia, należy rozumieć je w sposób 
podany poniżej:  

 Regulamin – regulamin uczestnictwa w Warsztatach 
„Dzieciaki Sadzeniaki”;  

 Organizator – Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.                      
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-
00-89-950; REGON: 010692148, kapitał zakładowy                   
w wysokości 51.000.000 PLN; 

 Uczestnik – dziecko wraz z Opiekunem, którzy spełniają 
wszystkie wymogi określone w Regulaminie  

 Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym 
Opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej 
opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy                
z prawnymi opiekunami dziecka lub orzeczenia sądu; 

 Warsztaty – zajęcia o charakterze edukacyjnym                 
z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym 
Regulaminie i ich Opiekunów, prowadzone przez 
Organizatora pod nazwą „Dzieciaki Sadzeniaki”. 
 

§3. 
Kryteria uczestnictwa 

1. Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku od 4 do 10 
roku. 

2. Warsztaty są ogólnodostępne dla dzieci klientów 
sklepów Organizatora.  

3. Udział w warsztatach ma charakter bezpłatny. Wszystkie 
materiały dydaktyczne, narzędzia i rękawiczki ochronne,  
rośliny i doniczki  zapewnia Organizator.  

4. Uczestnicy otrzymają od Organizatora posadzoną przez 
siebie roślinę oraz dyplom potwierdzający uczestnictwo 
w Warsztatach. 

§4. 
 Warsztaty 

1. Warsztaty trwają maksymalnie trzy godziny. 
2. Warsztaty odbywają się na terenie sklepu Organizatora. 

Jeśli warunki na to pozwolą Warsztaty mogą być 
przeprowadzone na zewnątrz sklepu na terenie 
przynależnym do sklepu. 
 

 
 

 
3. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych               

i doświadczonych pracowników Organizatora. 
4. Warsztatu składają się z części teoretycznej                              

i praktycznej,  podczas której, uczestnicy mogą w formie 
zabawy wykorzystać przekazaną wiedzę.  

5. Organizator zapewni Uczestnikom rośliny, ziemię, 
doniczki oraz  narzędzia niezbędne do sadzenia roślin.   

6. Opiekunowie uczestniczą w Warsztatach wraz ze swoimi 
dziećmi i pomagają im w wykonaniu prac.  
 

§5. 
Odpowiedzialność 

1. Podczas Warsztatów wszyscy Uczestnicy i Opiekunowie 
zobowiązani są zachować ostrożność i wykonywać 
polecenia pracowników Organizatora prowadzących 
Warsztaty.  

2.  Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo Uczestnika 
podczas Warsztatu jest jego Opiekun. 

3.  Opiekun zobowiązany jest do pozostawania                            
z Uczestnikiem przez cały czas trwania Warsztatów.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika 
pozostawionego bez opieki Opiekuna.  

5. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału                      
w Warsztacie Uczestnika, którego zachowanie zakłóca 
przebieg Warsztatu lub jest w inny sposób niestosowne. 
Prowadzący Warsztaty są uprawnieni do zażądania od 
Opiekuna opuszczenia Warsztatu przez Uczestnika                  
w sytuacji, gdy jego zachowanie będzie utrudniało 
korzystanie z Warsztatu innym uczestnikom lub będzie 
stanowiło zagrożenie dla osób trzecich.  

6. Za szkody wyrządzone podczas Warsztatu przez 
Uczestnika osobom trzecim, w tym innym Uczestnikom, 
jak również za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie 
mienia należącego do Organizatora lub osób trzecich, 
odpowiada Opiekun Uczestnika.  
 

§6. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz 
realizacją Warsztatów są dostępne stronie internetowej 
Organizatora 
http://www.leroymerlin.pl/dzieciakisadzeniaki.html. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym Sklepie 
Organizatora  w punkcie informacji sklepu.   

3. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia, których 
przedmiotem jest przebieg Warsztatów, mogą  być 
kierowane przez Opiekunów w formie pisemnej na adres 
Sklepu Organizatora, w którym odbył się Warsztat. 
Pismo powinno zawierać imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny Opiekuna, dokładny opis żądania.  

4. Organizator odpowie na złożone pisma  bez zbędnej 
zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty 
ich otrzymania.   

5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.  

6. Wszystkie spory, które nie będą mogły być 
rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób polubowny, 
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

http://www.leroymerlin.pl/dzieciakisadzeniaki.html

