
REGULAMIN WYDARZENIA „Ursynowskie Kwiaty z Centrum Ursynów” 
przeprowadzonej w dniu 28 maja 2022 r. („Regulamin”) 

 

1. Wydarzenie pn. „Ursynowskie Kwiaty z Centrum Ursynów”, zwane dalej „Wydarzeniem”, odbędzie się 
28 maja 2022r. w godzinach 10.30-16.00 w Centrum Ursynów ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Event Family Marta Adamczyk, Natalia Deszkiewicz Spółka Cywilna z 
siedzibą w Warszawie 01-577, NIP 5252681143, REGON 365663284, zwana dalej „Organizatorem”.  

3. Miejsce wydawania sadzonek roślin – wydawanie sadzonek roślin będzie się odbywało w specjalnie 
oznaczonym punkcie znajdującym się w pasażu centrum w okolicy lokalu Reserved. 

4. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin są osoby fizyczne - mieszkańcy m.st. Warszawy zwani dalej 
„Uczestnikami", którzy zgłoszą się z kuponem do miejsca wydawania sadzonek roślin w czasie trwania 
Wydarzenia tj. w dniu 28 maja 2022 r. w godzinach 10.30-16.00. 

5. Wymiana kuponów na sadzonki roślin następuje poprzez: 

• zamianę otrzymanych kuponów na sadzonki roślin, zgodnie z przelicznikiem: 1 KUPON = 1 sadzonka  

6. Uczestnicy mogą odebrać kupony w zamian za oddanie elektroodpadów na Festynie ekologicznym pn. 
„Ursynowskie Kwiaty", który odbywać się będzie 28 maja 2022 r. w godzinach: 10.00 – 14.00, na parkingu 
przy Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” przy ul. Indiry Gandhi 9 w Warszawie. 

7. Kupony wydawane będą wg poniższego przelicznika: 

ELEKTROODPADY 

• mały sprzęt (np. suszarka, mikser)  -  1 kupon upoważniający do odbioru jednej sadzonki roślin w 

Centrum Ursynów 

• średni sprzęt (np. kuchenka mikrofalowa, telewizor, odkurzacz)  -  2 kupony upoważniające do odbioru 

dwóch sadzonek roślin w Centrum Ursynów 

• duży sprzęt (np. lodówka, pralka, zmywarka) – 3 kupony upoważniające do odbioru trzech sadzonek 

roślin w Centrum Ursynów 

BATERIE 

• za każde 20 szt.-40szt. = 1 kupon upoważniający do odbioru jednej sadzonki roślin w Centrum Ursynów 

• każde kolejne 40 szt. baterii = 1 kupon upoważniający do odbioru jednej sadzonki roślin w Centrum 

Ursynów 

8. Uczestnik może odebrać maksymalnie 6 sadzonek roślin.  

9. Wydawanie sadzonek roślin w Centrum Ursynów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie trwania 

Wydarzenia lub do czasu wyczerpania sadzonek, nie dłużej jednak niż do godziny 16.00. 

10. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decyduje 

obecny na miejscu pracownik Organizatora. 

11. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną nagrodę 

nieprzewidzianą w Regulaminie. 

12. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie 

naruszają praw nabytych Uczestników.  

13. Przystąpienie do Wydarzenia jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i 

akceptuje zasady w nim opisane. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie Wydarzenia spowodowane 

okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności zdarzeniami o charakterze siły wyższej. 

 


