
REGULAMIN  DZIĘCIĘCA AKADEMIA KULINARNA 

§ 1 ORGANIZATOR 

 1. Organizatorem Dziecięcej Akademii Kulinarnej (dalej: „Warsztaty”) jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Armii Krajowej 24 (zwana dalej „Organizatorem”).  

2. Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach rodzice lub opiekunowie (dalej: „Opiekunowie”) 

uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, danych 

zgłaszanego dziecka (Uczestnika) oraz wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach, wykonanych 

podczas Warsztatów i w celu ich przeprowadzenia, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Zgłoszenie i udział Uczestnika w Warsztatach jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się i 

zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Opiekunów. Regulamin opublikowany na stronie 

internetowej www.kulinarnagdynia.pl. Odsyłacz do dokumentu Regulamin w formie pliku pdf do 

pobrania widnieje w zakładce „Do pobrania” na stronie www.arg.gdynia.pl. Przystąpienie do udziału w 

Warsztatach obliguje Uczestników i ich Opiekunów do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Miejscem organizacji Warsztatów jest każdorazowo inna goszcząca restauracja ze Szlaku Kulinarnego 

Centrum Gdyni.  

2. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy na warsztaty. 

Termin oraz tematyka Warsztatów prezentowana jest na stronie internetowej 

www.kulinarnagdynia.pl. Opiekun dokonując zgłoszenia udziału uczestnika w Warsztatach akceptuje 

zaprezentowane na stronie www.kulinarnagdynia.pl szczegóły dotyczące Warsztatów, w szczególności 

terminy, tematy. 

3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat chyba, że Organizator wskaże inne 

granice wieku, w opisie konkretnego Warsztatu.  

4. Organizator nie zapewnia opieki nad małoletnimi Uczestnikami Warsztatów i nie ponosi 

odpowiedzialności za Uczestników, jednak zapewnia bezpieczne warunki uczestnictwa. Opiekunowie 

Uczestników zobowiązani są do przestrzegania zasad, wyznaczonych przez Organizatora, a w 

szczególności pozwolenia Uczestnikom samodzielnie wykonywać zadania, podczas kulinarnych zabaw 

oraz stosowania się do wskazówek i poleceń personelu goszczącego lokalu. 

8. Czas trwania Warsztatów określa Organizator. Informacja ta jest zawarta przy opisie Warsztatów na 

stronie www.kulinarnagdynia.pl.  

9. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. Ilość osób prowadzących 

uzależniona jest od tematyki Warsztatów.  

10. Warsztaty odbywają się w języku polskim lub/i angielskim. 

11. Warsztaty mają charakter nauki praktycznej oraz zapoznawczej. Organizator nie odpowiada za 

stopień przyswojenia wiedzy i zyskania umiejętności przez Uczestników. 

12. Warsztaty organizowane w ramach Dziecięcej Akademii Kulinarnej stanowią formę edukacji 

kulinarnej. Założeniem Warsztatów jest zabawa kulinarna, przy jednoczesnym rozwoju określonych 
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cech uczestników, tj.: samodzielność, kreatywność oraz kształtowanie dobrych nawyków 

żywieniowych. 

 

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

1. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy na 

warsztaty. Termin oraz tematyka Warsztatów prezentowana jest na stronie internetowej 

www.kulinarnagdynia.pl. Opiekun dokonując zgłoszenia udziału Uczestnika w Warsztatach 

akceptuje zaprezentowane na stronie www.kulinarnagdynia.pl szczegóły dotyczące 

Warsztatów, tj.: termin, miejsce, tematyka.  

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach Opiekun zobowiązany jest bezzwłocznie 

poinformować o tym fakcie Organizatora lub personel reprezentujący goszczącą restaurację, 

najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem Warsztatów. Kontakt do Organizatora: za pomocą 

funpage’a Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni. Kontakt do restauracji: numer telefonu ze strony 

internetowej. 

3. Opiekun w przypadku braku możliwości uczestniczenia Uczestnika w Warsztatach, może 

wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych Warsztatach zamiast niego. 

4. W przypadku zgłaszania nieobecności na trzech kolejnych Warsztatach, Uczestnik wykreślany 

jest  z listy uczestników Warsztatów na kolejne 3 edycje Dziecięcej Akademii Kulinarnej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów najpóźniej na 3 dni przed ich 

rozpoczęciem. Odwołując Warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny 

termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. 

 

§ 4 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW ORAZ OPIEKUNÓW 

1. Uczestnicy Warsztatów oraz Opiekunowie zobowiązani są do: przestrzegania podstawowych 

zasad higieny w goszczącej restauracji, przestrzegania bezwzględnego zakazu dotykania 

surowców i produktów, poza surowcami i produktami przeznaczonymi do użycia podczas 

Warsztatów, ostrożnego przemieszczania się na terenie goszczącej restauracji, w szczególności 

po mokrej podłodze, używania balustrad na schodach, etc., zachowania zasad bezpieczeństwa 

oraz wypełniania poleceń Organizatora celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

Warsztatów. 

2. Podczas Warsztatów obowiązuje zasada przestrzegania powszechnie przyjętych zasad 

współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych osób. 

Zasady dotyczą również przejawów agresywnego zachowania jak i używania słów powszechnie 

uważanych za wulgarne i obraźliwe. Organizator ma prawo zwrócić uwagę Opiekunowi lub/i 

Uczestnikowi, a w szczególnych przypadkach poprosić o opuszczenie Warsztatów. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo 

związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z usług Organizatora. 

2. Niniejszy Regulamin zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest udostępniony nieodpłatnie na 

stronie internetowej, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem 
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umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia w każdym czasie jego 

pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  

3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 

§ 9 ZGODA NA WYKORZYTANIE WIZERUNKU 

Opiekun zgłaszając do udziału Uczestnika jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych Uczestnika i Opiekuna w postaci wizerunku zarejestrowanego na 

zdjęciach i filmach wykonanych Warsztatów oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora  

wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć i filmów na stronach internetowych administrowanych 

przez Organizatora oraz profilów, prowadzonych na portalach społecznościowych Facebook zgodnie z 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017r., poz. 880 z póz. zm). Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że wizerunek będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele promocji i działań marketingowych podejmowanych przez 

Organizatora. 

 

§ 10 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia; 

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych Administratora zgodnie z 

udzieloną przez Panią/Pana zgodą, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; 

 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu; 

 7. Posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią / Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 


