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Regulamin warsztatów z Małym Inżynierem w ramach 
Dnia Dziecka w Galerii Turzyn 2022 

 
1. Organizatorem zajęć w ramach Dnia Dziecka w Galerii Turzyn 2022 jest Sierra 

Balmain Property Management z siedzibą przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, 
NIP 5252675289, REGON 365366942 (dalej: Organizator). 

2. Realizatorem zajęć w ramach Dnia Dziecka w Galerii Turzyn 2022 jest 4mind 

Sabrin Kinert (Mały Inżynier) z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 7/4, 70-344 
Szczecin, NIP 955-23-02-287, REGON 361091709 (dalej: Realizator). 

3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-12 lat i będą przeprowadzone 28 
maja 2022 w przestrzeni ROOFA na I piętrze Galerii Handlowej Turzyn przy al. 
Bohaterów Warszawy 42. 

4. Program dostępny jest na stronie internetowej: www.galeria-turzyn.pl. 
5. Udział dzieci w zajęciach jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O 

zakwalifikowaniu dziecka do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.  
6. Zgłoszenie następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisów 

dostępnego na stronie www.galeria-turzyn.pl. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest 
do wypełnianie i wysłanie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez 
Organizatora. 

7. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail potwierdzający udział w zajęciach w 
ciągu 48 godzin od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

8. Organizator rezerwuje sobie prawo odmowy przyjęcia na zajęcia dziecka, które 
jest ma objawy choroby/przeziębienia.  

9. Rodzic/Opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody 

na osobach i mieniu wyrządzone przez jego dziecko. 
10.Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami 

wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub 
poleceń osób prowadzących zajęcia.  

11.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym 

organizowane są zajęcia. 
12.Organizator nie jest uprawniony do podawania dziecku lekarstw, napojów lub 

posiłków. 
13.Organizator informuje i przestrzega, że środki i materiały wykorzystywane w 

trakcie zajęć mogą wywołać alergię u uczestników, za co Organizator nie bierze 

odpowiedzialności. 
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14.W trakcie trwania zajęć zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub 
filmowa z udziałem dzieci biorących udział w zajęciach. Rodzic/Opiekun wyraża 

zgodę ̨ poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na 
rozpowszechnianie wizerunku dziecka dla celów promocyjnych w związku z 

organizacją i prowadzeniem zajęć na polach eksploatacji obejmujących: 
wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne 

udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, 
zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach 

społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora zajęć lub 
z jego udziałem, a także Wykonawców realizujących zajęcia.  

15.Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania 
Organizatora  o niemożności uczestnictwa dziecka w zajęciach pod numerem: 
797 524 436. 

16.Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu zajęć. 
17.Uczestnicy i Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do 

niniejszych zasad i poleceń osób prowadzących zajęcia. 
18.Pytania można kierować na adres: kinga.rabinska@sierrabalmain.com w tytule 

wpisując: Dzień Dziecka. 

19.Regulamin jest dostępny do wglądu w administracji Galerii Handlowej Turzyn 
oraz na terenie zajęć w trakcie ich trwania w Galerii Handlowej Turzyn. 

20.Poprzez zgłoszenie dziecka na zajęcia Rodzic/Opiekun potwierdza, że zapoznał 
się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę 
na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 


