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REGULAMIN 

UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULINARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  
POSLKĄ AKADEMIĘ SZTUKI KULINARNEJ 

 
&1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem warsztatów, szkoleń, pokazów kulinarnych w Studiu Kulinarnym w Mikołowie przy ul Żwirki i 

Wigury 37a, prowadzonych w ramach Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej jest Stowarzyszenie Polska Akademia 
Sztuki Kulinarnej o wpisie do KRS pod numerem: 0000335789 i numerem REGON: 241556699 we współpracy z  
firmą Stollimpex s.c. z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Żwirki i Wigury 37a, posługującej się numerem NIP: 
6351001459  i numerem REGON:  241508364 (zwane dalej ,,Organizatorem”). 

2. Internauta, osoba (zwana dalej ,,Uczestnikiem”), która zdecyduje się na skorzystanie z usługi, wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Organizatorów zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych (DZ.U.2015, poz. 2135, tj. ze zm.). Dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. 
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, uzupełnień, korekt, żądania czasowego lub 
stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i prawo sprzeciwu. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych 
od Organizatorów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U.2015, poz. 2135, tj. ze zm.). Dane nie 
zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, 
uzupełnień, korekt, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia 
i prawo sprzeciwu. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204. 

5. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
6. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania. 
7. Zgłoszenie do udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
&2 

 INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH KULINARNYCH 
1. Organizator prowadzi warsztaty, szkolenia i pokazy kulinarne (zwane dalej „Zajęciami”) w salach kulinarnych, 

konferencyjnych oraz studiu kulinarnym dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób dorosłych (zajęcia 
dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w zajęciach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni. 

2. Zajęcia odbywają się w salach i miejscach wskazanych na stronie internetowej  www.pask.pl oraz 
www.stollimpex.pl. 

3. Uczestnik zgłaszając udział w Zajęciach drogą elektroniczną poprzez www.pask.pl akceptuje zaprezentowane na 
stronie  www.pask.pl szczegóły dotyczące Zajęć. 

4. Liczba miejsc na Zajęciach jest ograniczona i określana przez Organizatora. 
5. Czas trwania Zajęć określa Organizator i informuje o nim w opisie. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności 

Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość ich przedłużenia lub 
skrócenia, tak by Uczestnicy mogli wykonać zaplanowany program. Na prośbę Uczestników, prowadzący może 
skrócić Zajęcia, bądź zmienić ich program. 

6. Zajęcia mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. 
7. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia Zajęć wykorzystywane są 

produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy 
Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Zajęciach, 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 kucharzem prowadzącym Zajęcia. Organizator zastrzega, że 
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podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników 
wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się 
z Organizatorem pod adresem biuro@pask.pl  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Zajęć za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i 
wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a 
Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń. 

9. W przypadku dokumentowania wizerunku pojedynczych osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 
i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, 
Uczestnik otrzyma od Organizatora stosowane oświadczenie, którego wzór wygląda następująco: 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2016, 

poz. 666 tj.) wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video 

wykonanych podczas zajęć.  

2. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w 

materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Organizatora. 

………………………………………………… ………………………………………………… 

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika szkolenia 

 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie przedmiotu zajęć (np. potraw), które 

są przygotowywane na zajęciach, o ile nie zmienia to charakteru zajęć ani ich zakresu. 
 

&3  
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, CENA I PŁATNOŚĆ 

1. Uczestnik rezerwuje miejsce/miejsca na Zajęciach przez wybranie tematu i daty Zajęć, poprzez swoje zgłoszenie 
udziału na stronie internetowej www.pask.pl. Po wykonaniu tych czynności następuje wstępna rezerwacja 
miejsca, która jest ważna przez okres 3 dni. 

2. Pełna rezerwacja następuje po wpłaceniu całości pieniędzy na konto bankowe:  
Bank Zachodni WBK S.A. - 55 1090 1652 0000 0001 3397 6236.  w tytule podając tytuł zajęć, datę zajęć oraz imię 
i nazwisko uczestnika. 

3. Brak wpłaty pieniędzy w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w 
Zajęciach. 

4. O uczestnictwie w Zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 
5. Uczestnictwo w zajęciach bezpłatnych jest warunkowane kolejnością zgłoszeń. 
6. Uczestnik, który dokonał zakupu jest informowany o przyjęciu zapisu na Zajęcia oraz o przyjęciu płatności przez 

Organizatora. 
7. Cena Zajęć jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych Zajęć na stronie 

www.pask.pl . Ceny Zajęć to ceny brutto za jedną osobę – chyba że w opisie Zajęć wyraźnie zostanie zaznaczona 
cena dla dwóch osób. 

8. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych Zajęciach. 
 

&4  
REZYGNACJA, ODWOŁANIE ZAJĘĆ 

1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych Zajęciach kulinarnych. 
2. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych Zajęciach, jednak nie później niż 7 dni roboczych przez ich 

rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji z 
Zajęć, lecz nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, uczestnik zostaje obciążony kwotą w 
wysokości 50% jego wartości. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi. 

3. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inne Zajęcia, jednak nie później niż na 7 
dni przed odbyciem się Zajęć, z którego chce zrezygnować, na rzecz innych Zajęć. 

4. Nieobecność na Zajęciach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty. 
5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych Zajęciach, może wskazać inną osobę, 

która będzie uczestniczyła w tych Zajęciach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować 
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organizatora drogą e-mailową, na adres   biuro@pask.pl najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem Zajęć, których ta 
zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w Zajęciach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią 
niniejszego Regulaminu. 

6. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia Zajęć na inny termin, z powodu nie zebrania 
się minimalnej, określonej przy opisie Zajęć liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych. 

7. Odwołując dane Zajęcia Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin Zajęć o tej samej, bądź innej 
tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi 
wniesionej przez niego opłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku 
zgody na zmianę. 

 
&5  

VOUCHERY 
1. Każdy voucher jest jednorazowy. Różnica w cenie między Zajęciami, a voucherem nie jest przez Organizatora 

zwracania, ani w żaden inny sposób refundowana. 
2. Po uiszczeniu wpłaty na konto Organizatora, osoba kupująca otrzymuje voucher w wersji elektronicznej na 

podany przez niego adres mailowy lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres. Istnieje również możliwość 
odbioru osobistego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Osoba kupująca może przekazać voucher 
dowolnej osobie, która weźmie udział w Zajęciach zamiast osoby kupującej. 

3. W przypadku zakupu Vouchera o określonej wartości osoba obdarzona voucherem upominkowym, aby móc 
wziąć udział w danych warsztatach, powinna wybrać Zajęcia zgodne z ceną z vouchera. 

4. W przypadku zakupu Vouchera na wybrane Zajęcia kulinarne rezerwowane, miejsce dla osoby obdarzonej 
voucherem upominkowym rezerwowane jest automatycznie wraz z zakupem.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość obdarowania wyznaczonych Uczestników warsztatów Voucherem 
rabatowym. 

6. Voucher rabatowy upoważnia Uczestnika do określonej na voucherze zniżki na wszystkie warsztaty dostępne na 
stronie www.pask.pl 

7. Każdy voucher podarunkowy/rabatowy może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę i tylko jednorazowo. 
Za przekazanie Vouchera umożliwiającego skorzystanie z Zajęć oraz poinformowania o warunkach uczestnictwa 
w Zajęciach określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba kupująca voucher. 

8. Voucher po jego wydaniu osobie kupującej/Uczestnikowi nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w 
całości, ani w części, nie może również zostać zwrócony Organizatorowi.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu osobie kupującej / Uczestnikowi 
zostały utracone lub uszkodzone.  

10. Osobie kupującej, osobie obdarzonej oraz Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia  
w stosunku do Organizatora z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności. 

11. Data ważności podana jest na Voucherze. 
12. Możliwe jest wykupienie przez Uczestnika vouchera upominkowego bezpośrednio u Organizatora lub poprzez 

partnerów. W celu zakupu Vouchera u organizatora należy skontaktować się z Organizatorem telefoniczne lub 
e-mailowo. Zakup Vouchera u oficjalnych partnerów Organizatora jest regulowany osobnym regulaminem 
partnera.  
 

&6 
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Zajęć planów higieny GHP oraz podstawowych zasad 
higieny 

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Zajęcia oraz zasad BHP obowiązujących na 
Sali. 

3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. 
żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć 
znaczenie dla jego zdrowia podczas Zajęć, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia 
Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z 
jego sytuacji zdrowotnej. 

4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Zajęć sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są 
wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania. 

5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Zajęć, które są wynikiem jego 
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zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania. 

 
&7   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, 

którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę. 

 
 


