Regulamin warsztatów kulinarnych Cynamon Sztuka Gotowania
&1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usług w postaci warsztatów kulinarnych przez
Cynamon Sztuka Gotowania Katarzyna Kopeć- Chodnicka.
2. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika kursu z jego przestrzegania.
4. Korzystanie z usług Cynamon Sztuka Gotowania jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
&2 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik zapisując się na kurs podaje: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu. Cynamon Sztuka
Gotowania nie rozpowszechnia ww. danych. Są one niezbędne do zapisania uczestnika na kurs.
&3 - ZGŁOSZENIE I PŁATNOŚĆ
1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy zgłosić się telefonicznie, e-mailowo, podać imię,
nazwisko, nr telefonu oraz e-mail. W tym momencie następuje wstępna rezerwacja, która jest
ważna przez okres trzech dni. Pełna rezerwacja następuje po wpłaceniu całości pieniędzy na konto
Cynamon Sztuka Gotowania
2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłat za warsztaty przelewem na konto bankowe (w
tytule podać nazwę kursu, imię i nazwisko uczestnika)
3. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
&4 - REZYGNACJA/ODWOŁANIE WARSZTATÓW
1. W przypadku pisemnego (mailowego) powiadomienia o rezygnacji z warsztatów, jednak nie
później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, uczestnikowi przysługuje zwrot 100%
wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji z warsztatów, lecz nie później niż 5 dni
roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50%
jego wartości. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku odwołania z winy
Organizatora, koszty zostaną zwrócone w 100% wszystkim uczestnikom warsztatów. Uczestnik ma
prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny warsztat jednak nie później niż na 7
dni przed odbyciem się warsztatu, z którego chce zrezygnować na rzecz innego terminu warsztatu.
Brak wpłaty zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z
udziału w warsztatach.
2. Jeżeli 5 dni przed planowanym spotkaniem nie zostaną zaksięgowane na koncie wpłaty

zgłoszonych osób, które utworzyły grupę minimalną, warsztat zostaje odwołany lub przesunięty na
inny termin. W przypadku odwołania warsztatu Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić
całość wpłaconej kwoty Uczestnikom, którzy zapisali się i dokonali opłaty za odwołany warsztat.
W przypadku przesunięcia terminu Uczestnik może zrezygnować z warsztatu i zostanie mu
zwrócone 100% wpłaty.
4. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty, jest mu niezwłocznie
zwracana.
5. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
& 5 - CENY
1. Ceny warsztatów to ceny brutto za jedną osobę – chyba że w opisie kursu wyraźnie zostanie
zaznaczona cena dla dwóch osób. W cenę wliczony jest koszt warsztatów, produkty spożywcze
oraz napoje. Ceny podane są w złotych polskich.
§ 6 - OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp
obowiązujących na sali.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęty i urządzenia, które otrzymuje do pracy.
Zabrania się wynoszenia z warsztatów wszelkich urządzeń, sprzętów i wyposażenia sali.
5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym
uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy
lekkomyślnego postępowania.
3. W warsztatach kulinarnych uczestniczą osoby dorosłe lub dzieci pod opieką osób dorosłych
(zajęcia dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą
ich opiekuni.
4. Uczestnik przygotowuje posiłki na własną odpowiedzialność przy użyciu produktów
zakupionych w jego imieniu przez Cynamon Sztuka Gotowania.
& 7 - WIZERUNEK
1. 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, a uczestnik wyraża na to zgodę bez jakichkolwiek roszczeń.
&8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 2.05.2013 r.
2. Cynamon Sztuka Gotowania zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

