
Regulamin Warsztatów Kulinarnych 
 

 
I WSTĘP 

 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady organizacji Warsztatów 
Kulinarnych, które będą odbywać się na terenie Centrum Handlowego Galeria Twierdza Kłodzko w 
Kłodzku, ul. Noworudzka 2. 
2. Organizatorem Warsztatów jest Ewelina Opalińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 
Agencja Reklamowa „PARASOL” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca główne miejsce wykonywania 
działalności we Wrocławiu, 52-210, przy ul. Łubinowej 3c lok.8, REGON: 021143393, NIP: 8861042903, 
zwana dalej „Organizatorem”. 
3. Zgłaszając swój udział Warsztatach, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu. 
Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika może spowodować wykluczenie z 
uczestnictwa w Warsztatach. 

 
II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne. 
2. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 6 rok 
życia. 
3. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą uczestniczyć w Warsztatach 
samodzielnie, ale pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na to uczestnictwo od 
Przedstawiciela Ustawowego. Dzieci poniżej 13 lat mogą być uczestnikiem, wyłącznie 
pod warunkiem pozostawania pod opieką osoby dorosłej (która ukończyła 18 lat), przy 
jednoczesnej zgodzie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego). 
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione w strefie warsztatowej. 
5. Prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka Warsztatów po ich 
zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie przez 
dziecko miejsca Warsztatów po ich zakończeniu, zobowiązany jest do odebrania 
uczestnika Warsztatów (dziecka) bezpośrednio po Warsztatach i ponosi pełną 
odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. 
6. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują dekoracje z ciasta kruchego pod nadzorem osoby 
prowadzącej warsztaty. Materiały do wykonania dekoracji nie nadają się do spożycia. 
7. Przy stole warsztatowym znajduje się 8 stanowisk pracy. 
8. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach następuje w strefie warsztatowej. 
Uczestnik zgłasza prowadzącemu warsztaty chęć udziału w warsztatach. 
9. O kolejności przyjmowania decyduje prowadzący warsztaty. 
10. Jeśli w strefie znajduje się maksymalna ilość osób prowadzący mam prawo odmówić 
wpuszczenia na warsztaty kolejnego uczestnika. 
11. Kolejny uczestnik może wziąć udział w warsztatach po zwolnieniu się miejsca przy stole 
warsztatowym. 
12. Warsztaty organizowane są w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 
13. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów, 
po to, by Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane zadania. 
14. W przypadku rejestrowania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 
dźwięk przez osobę uprawnioną do tego przez Organizatora, Uczestnik wyraża na to 
zgodę bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik Warsztatów (lub jego opiekun), przed ich 
rozpoczęciem wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku 
publikacji zdjęć i filmów przez Organizatora w mediach społecznościowych. 
 



III OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
 

1. Organizator dokłada wszelkich starań dotyczących realizacji programu Warsztatów. 
2. Organizator prowadzi nadzór techniczny i sanitarny miejsca, w którym prowadzone są 
Warsztaty. 
3. Organizator wyznacza osobę do prowadzenia Warsztatów. Osoba prowadząca 
Warsztaty jest przygotowana do ich prowadzenia, posiada wiedzę i umiejętności z 
zakresu, którego prowadzi zajęcia. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
● działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się 
Warsztatów, – szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników 
w trakcie odbywania Warsztatów spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Uczestników, 
● szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich, – za 
ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie 
trwania Warsztatów. 
● uczulenia spowodowane kontaktem z którymkolwiek ze składników używanych 
do produkcji dekoracji z ciasta piernikowego. 
● za urządzenia i rzeczy materialne pozostawione w strefie warsztatowej. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie 
jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w 
jakim będzie to spowodowane wystąpieniem „Siły Wyższej“, czyli zdarzenia poza 
kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, zamieszki, 
akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, 
atak cybernetyczny, strajk, lockdown, warunki atmosferyczne, pandemia, epidemia, 
zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i 
regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. 
 

IV OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty oraz 
zasad BHP obowiązujących w miejscu organizowania Warsztatów. 
2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego 
chorobach zakaźnych, uczuleniach, których jest świadom, oraz przeciwwskazaniach 
zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas Warsztatów, w 
których bierze udział. 
3. Uczestnik utrzymuje w czystości miejsce pracy oraz sprzęt i urządzenia, który 
używa podczas Warsztatów. 
4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów sobie samemu bądź 
innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, 
czy lekkomyślnego postępowania. 
 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Regulamin Wydarzenia jest dostępny na www.glaeriatwierdza.pl oraz w Centrum Handlowym Galeria 
Twierdza Kłodzko w strefie Warsztatowej. 
 

http://www.glaeriatwierdza.pl/

