REGULAMIN AKCJI MAJSTERKOWE MIKOŁAJKI
(Dalej nazywanej „Akcja”)

1. Akcja zostanie przeprowadzona 8 grudnia 2018 r., w godz. 10-17, we wszystkich sklepach należących
do Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 78 (dalej jako „Castorama”).
W ramach Akcji, Castorama zapewnia stoisko dla dzieci z aktywnościami plastyczno – technicznymi
(dalej jako „Stoisko”).
2. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci. Ze Stoiska mogą korzystać dzieci w wieku do 14 lat,
znajdujące się pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Stoisko prowadzą i koordynują
animatorzy.
3. Wyznaczeni przez Castoramę animatorzy Stoiska mają za zadanie wspieranie dzieci podczas realizacji
założonych aktywności. Animatorzy nie są opiekunami faktycznymi dzieci korzystających ze Stoiska,
i nie są odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi w trakcie korzystania przez nie ze Stoiska.
4. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dziecka w trakcie korzystania ze Stoiska jest rodzic lub opiekun
prawny dziecka, który jest zobowiązany do pozostawania przy nim przez cały czas korzystania ze Stoiska,
jak również do nadzorowania dziecka obejmującego dbanie o właściwe zachowanie dziecka w
odniesieniu do innych dzieci i osób dorosłych.
5. Za szkody wyrządzone przez dziecko osobom trzecim, a w szczególności innym dzieciom, jak również za
ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie przez dziecko mienia należącego do Castoramy (w tym,
wyposażenia Stoiska) lub osób trzecich, odpowiada wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka.
6. Wyznaczeni przez Castoramę animatorzy są uprawnieni do zażądania od rodzica lub opiekuna prawnego
opuszczenia Stoiska przez dziecko w sytuacji, gdy jego zachowanie będzie utrudniało korzystanie ze
Stoiska innym dzieciom, jak również gdy jego zachowanie będzie stanowić zagrożenie dla osób trzecich.
7. Każdy z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażając wolę skorzystania przez dziecko ze Stoiska,
akceptuje niniejszy Regulamin, który jest dostępny na każdym Stoisku oraz na stronie www.castorama.pl
8. Animacje odbywające się w ramach Akcji, w których przewidziane są drobne nagrody (wartość nagrody
do 7 PLN netto) są nadzorowane przez animatorów wyznaczonych przez Castoramę, którzy mają prawo
decydować o przyznaniu drobnych upominków.
9. Nagrodę główną Grę – Remik, otrzymuje dziecko, które przyniesie na Akcję Majsterkowe Mikołajki
segregator z materiałami edukacyjnymi oraz uzbiera 12 pieczątek ze wszystkich Akcji (Dzień Wiosny,
Dzień Dziecka, Powrót do szkoły, Mikołajki), które odbyły się w 2018 roku w Castoramie.
10. We wszelkich sprawach spornych dotyczących Akcji lub zasad korzystania ze Stoiska, rozstrzyga Dyrektor
właściwego Sklepu.

