
REGULAMIN STREFY WARSZTATOWEJ  

„ŚWIĄTECZNA WARSZTATOWNIA” 

W Centrum Janki, ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki 

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki osób korzystających z atrakcji 

„Świąteczna Warsztatownia” w Centrum Janki („Centrum”) w dniach 5-22 grudnia 2022 r.: 

a) 9-11 grudnia oraz 16-18 grudnia (piątek, sobota, niedziela) w godzinach 9:00-14:00 i 15:00-

20:00 – warsztaty tematyczne; 

b) 5-8 grudnia; 12-15 grudnia oraz 19-22 grudnia (poniedziałek – czwartek)  

w godzinach 10:00-18:00 – obecność animatorki w strefie. 

Wejście na teren atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

1. Organizatorem atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” jest Valkea Media S.A.,  

ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, NIP 525-21-77-350. 

2. Atrakcja „Świąteczna Warsztatownia” jest bezpłatna i ogólnie dostępna. 

3. Strefa przeznaczona jest dla osób od 4 roku życia. 

4. Rodzice lub pełnoletni opiekunowie uczestników atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” 

mają obowiązek pozostania w bezpośredniej okolicy strefy atrakcji „Świąteczna 

Warsztatownia”.  

5. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi z atrakcji. 

6. Pozostawienie dziecka bez opieki jest zabronione. Pełną odpowiedzialność za dzieci i ich 

bezpieczeństwo podczas korzystania z atrakcji ponoszą rodzice i opiekunowie uczestników 

atrakcji „Świąteczna Warsztatownia”. 

7. Organizator atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo uczestników atrakcji, które nie przestrzegają regulaminu lub innych 

powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa. 

8. Jeśli uczestnik atrakcji, za przyzwoleniem rodzica lub opiekuna, korzysta z atrakcji 

„Świąteczna Warsztatownia” w sposób niewłaściwy do jego wieku, predyspozycji  

i umiejętności lub sprzeczny z niniejszym regulaminem, odpowiedzialność Organizatora 

jest wyłączona. 

9. Strefa atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” jest otwarta w dniach od 5 do 22 grudnia  

2022 r. według harmonogramu: 

a) Udostępnienie strefy wraz z dostępnymi materiałami, zabawkami i urządzeniami i 

obecnością animatorki: 5-8 grudnia; 12-15 grudnia; 19-22 grudnia (poniedziałek – 

czwartek) w godzinach 10:00-18:00. 

b) Świąteczne warsztaty tematyczne: 

9 grudnia (piątek) 

9:00-14:00 - Eko ozdoby choinkowe 

15:00-20:00 - Makramowe aniołki 

10 grudnia (sobota) 

9:00-14:00 - Dekoracje świąteczne z gliny 



15:00-20:00 - Ozdabianie bombek 

11 grudnia (niedziela) 

9:00-14:00 - Leśne ozdoby na choinkę 

15:00-20:00 - Dekorowanie pierników tradycyjnymi wzorami 

16 grudnia (piątek) 

9:00-14:00 - Kolorowe pomponowe bombki 

15:00-20:00 - Zimowe kartki malowane akwarelą 

17 grudnia (sobota) 

9:00-14:00 - Dekorowanie pierników tradycyjnymi wzorami  

15:00-20:00 - Świąteczne origami 

18 grudnia (niedziela) 

9:00-14:00 - Ozdabianie skarpety jutowej  

15:00-20:00 - Świąteczna makrama 

Organizator strefy atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” zastrzega sobie prawo do 

zamknięcia atrakcji w każdym czasie. 

10. Informuje się uczestników korzystających ze strefy warsztatowej, iż aktywności w ramach 

atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” mogą być jest rejestrowane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania relacji w wersji fotograficznej (w tym 

ujęte są zdjęcia cyfrowe) lub filmu audio-wizualnego. Wobec tego każda osoba biorąca 

udział w atrakcjach lub przebywająca w przestrzeni lokalu wyraża zgodę na powyższe 

utrwalanie aktywności z jego udziałem (w tym na wykorzystanie wizerunku) dla celów 

dokumentacji oraz promocji/reklamy aktywności i Centrum Janki w przyszłości, a następnie 

rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.  

11. Organizator atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” nie ponosi odpowiedzialności za utratę 

lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w strefie przez uczestników atrakcji „Świąteczna 

Warsztatownia”.  

12. Korzystający z atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” zobowiązani są do zachowania 

czystości i porządku w strefie. 

13. Bezwzględnie zakazane jest spożywanie posiłków i napojów w strefie „Świąteczna 

Warsztatownia”. 

14. Wynoszenie ze strefy „Świąteczna Warsztatownia” zabawek, urządzeń i wszelkich 

elementów konstrukcji jest zabronione. Za zniszczenie lub uszkodzenie zabawek lub 

urządzeń odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun. 

15. Wnoszenie do strefy atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” wszelkich przedmiotów, które 

mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla innych korzystających jest zabronione. 

16. Wprowadzanie zwierząt jest zabronione. 

17.  Ze względów bezpieczeństwa obszar atrakcji „Świąteczna Warsztatownia” jest 

monitorowany. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane następującym kategoriom 

odbiorców: 



i) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie ich upoważnienia 

ustawowego; 

ii) Podmiotom współpracującym z właścicielem  Centrum przy prowadzeniu monitoringu 

(w zakresie niezbędnym do jego prowadzenia) lub w zakresie zarządzania Centrum. 

Nagrania z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc.  

 

                                                                                                                       Organizator 


