
REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH STOWARZYSZENIA WIELOKULTUROWY KRAKÓW 

w ramach projektu „W 12 kultur dokoła Krakowa” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem warsztatów kulinarnych Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków z siedzibą w 

Krakowie przy ulicy Balickiej 226, 30-198 Kraków, posługująca się numerem KRS: 0000746139 

oraz numerem NIP: 6772437214 (zwane dalej ,,Organizatorem”). Kontakt możliwy pod 

adresem email: kontakt@wielokulturowykrakow.pl 

2. Projekt finansowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy 

finansowanego z Funduszy EOG 

3. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

4. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika warsztatów z jego 

przestrzegania. 

5. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach kulinarnych jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora 

zgodnie z jego polityką przetwarzania danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych. 

 

§2 

INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH  

1. Warsztaty kulinarne organizowane są w salach kulinarnych dla osób dorosłych lub dzieci pod 

opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w 

warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni. 

2. Warsztaty odbywają się w salach wskazanych przez Organizatora, przy opisie poszczególnych 

warsztatów. 

3. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach akceptuje szczegóły dotyczące konkretnych 

warsztatów zaprezentowane w opisie. 

4. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora. 

5. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych 

warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po 



uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia 

warsztatów, tak aby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy.  

6. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. 

7. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia 

warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych 

osób (np. orzechy, owoce, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i 

wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. 

W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku 

wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z 

prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program 

(lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do 

przygotowania tych potraw.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i 

administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, w szczególności swojej stronie 

internetowej oraz stronach na portalu Facebook oraz Instagram – Uczestnik, akceptując ten 

regulamin, wyraża na to zgodę i oświadcza, iż nie będzie zgłaszał w tym zakresie żadnych 

roszczeń.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są 

przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu. 

 

§3 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Uczestnictwo w warsztatach wymaga uprzedniego zgłoszenia się. 

2. Zgłosić mogą się osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie, jednakże tylko za zgodą i nadzorem 

opiekunów prawnych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie przez Uczestnika ważnego Unijnego 

Certyfikatu COVID i wyrażenie zgody na okazanie go Organizatorowi przed dopuszczeniem do 

warsztatów oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie zgodnie z zasadami 

określonymi w § 1 pkt 5. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest brak pozytywnego wyniku testu na COVID-19 w terminie 

ostatnich 14 dni oraz brak pozostawania przez Uczestnika na kwarantannie. 



5. Wymagania powyższego punktu znajdują odpowiednie zastosowanie do opiekunów 

prawnych Uczestników niepełnoletnich. 

6. Uczestnicy oraz opiekunowie prawni zobowiązani są, przed rozpoczęciem warsztatów, do 

złożenia oświadczenia o braku objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 oraz 

braku kontaktu z osobą u której wykryto rzeczoną chorobę w okresie ostatnich 14 dni 

poprzedzających warsztaty (dalej „Oświadczenie”). Oświadczenia będą udostępniane przez 

Organizatora lub przez organizacje, która udostępnia lokal Organizatorowi na dane warsztaty. 

7. Jeżeli uczestnik nie jest osobą pełnoletnią i nie posiada ważnego Unijnego Certyfikatu COVID 

może zostać dopuszczony do warsztatów po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia o 

zaszczepieniu szczepionką przeciwko chorobie COVID-19 lub złożenia Oświadczenia. 

8. W celu zgłoszenia woli uczestnictwa w warsztatach należy zgłosić poprzez formularz 

udostępniony przez Organizatora na jego stronie internetowej, stronie na Facebooku lub 

Instagramie. W formularzu wymagane jest podanie swoich danych oraz ewentualnie danych 

opiekuna prawnego, jak również złożenie deklaracji o posiadaniu Unijnego Certyfikatu COVID 

oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Zgłoszenie woli uczestnictwa za pośrednictwem formularza nie jest jednoznaczne z 

potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach. Zgłoszenie potwierdzane jest przez 

Organizatora poprzez zwrotną wiadomość email wysyłaną na adres podany w formularzu. 

10. Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz, pod warunkiem spełniania przez Uczestnika 

wymogów stawianych w niniejszym regulaminie oraz podania wszystkich wymaganych 

danych. 

11. Organizator w przypadku przyjęcia maksymalnej liczby zgłoszeń utworzy listę rezerwową, na 

którą będą wpisywane w kolejności osoby zgłaszające się po osiągnięciu limitu miejsc. W 

przypadku zwolnienia się miejsca Uczestnik znajdujący się na liście rezerwowej może wziąć 

udział w warsztatach po potwierdzeniu przez Organizatora. 

12. Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne. 

 

§4 

REZYGNACJA LUB ODWOŁANIE WARSZTATÓW 

1. Rezygnacja z warsztatów jest możliwa do 2 dni przed datą warsztatów.  

2. Nieobecność na warsztatach lub przekroczenie terminu określonego w §4 pkt 1 powoduje 

brak możliwości zapisania się na warsztaty realizowane w ramach niniejszego projektu. 



3. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może 

wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego z 

zachowaniem terminu określonego w §4 pkt 1. Uczestnik musi o takiej zmianie 

poinformować organizatora drogą e-mailową.  

4. Uczestnictwo zastępującej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i 

zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez nią wymogów 

stawianych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§5 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania warsztatów szczególnych 

zasad higieny obowiązujących w czasie trwania stanu epidemii. W szczególności dezynfekcji 

rąk oraz zasłaniania ust i nosa maseczką, z wyłączeniem chwili degustacji potraw. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad 

BHP obowiązujących na Sali. 

3. Uczestnik przygotowuje posiłki na własną odpowiedzialność przy użyciu produktów 

zakupionych w jego imieniu przez Organizatora. 

4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach 

zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadomy, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach 

zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów/degustacji, w 

których bierze udział. Uczestnik zgłaszając powyższe dane wyraża jednocześnie zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie przez Organizatora zgodnie z zasadami 

określonymi w §1 pkt 5 

5. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za 

nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji 

zdrowotnej. 

6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym 

Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego, nieuważnego, czy 

lekkomyślnego postępowania. 

7. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, 

które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego 

postępowania. 

 



§6 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewnia lokal spełniający podstawowe wymogi BHP i higieny właściwe dla 

przeprowadzanych warsztatów. 

2. Organizator zapewnia środki ochrony osobistej w postaci płynu do dezynfekcji oraz 

zobowiązuje się przestrzegać aktualnie (na czas trwania danych warsztatów) obowiązujących 

na terenie RP zasad bezpieczeństwa związanych z trwającym stanem epidemii. 

3. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się wirusem SARS-

COV 2 lub zachorowanie na COVID-19. 

4. Organizator zapewnia produkty najwyższej jakości i świeżości, zakupione na warsztaty z 

uwzględnieniem uprzednio zgłoszonych przez uczestników alergii pokarmowych.  

5. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny 

termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby 

uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wprowadzenie przepisów 

ograniczających bądź uniemożliwiających przeprowadzanie warsztatów w związku z 

trwającym stanem epidemii. 

6. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin 

warsztatów o tej samej bądź innej tematyce. 

 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie 

dotyczy Uczestników, którzy zgłosili wolę uczestnictwa w warsztatach i zaakceptowali 

Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę. 

 


