
Regulamin 

I. Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Kuchnia otwarta. 

Kuchnia wielu kultur.”, których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd 

Zieleni Miejskiej w Krakowie a partnerem wydarzenia Cookpad.  

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych 

osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia 

procesu rejestracji. 

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:  

o organizator – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

o partner - Cookpad 

o usługa – wydarzenie pn. „Kuchnia otwarta. Kuchnia wielu kultur.” 

o uczestnik – konsument, który korzysta z usługi oferowanej przez organizatora; 

o gość specjalny – kucharz dokonujący prezentacji kultury kulinarnej danego 

kraju; 

o strona internetowa – serwis internetowy organizatora dostępny pod adresem: 

www.zzm.krakow.pl 

II. Charakterystyka usługi 

1. Wydarzenie ma charakter pikniku połączonego z prezentacją kulinarną kuchni 

wybranych krajów. W trakcie wydarzenia uczestnik będzie miał możliwość degustacji 

potraw przygotowanych przez zaproszonych gości specjalnych. Prezentacja kulinarna 

stanowi zarazem okazję do zapoznania się z kulturą kraju reprezentowanego przez 

zaproszonego gościa specjalnego. Organizator zapewnia uczestnikom przekazanie 

przepisów prezentowanych w formie ulotek informacyjnych.  

2. Organizator realizuje wydarzenie o charakterze kulinarnym dla osób dorosłych, jak 

również dla dzieci pod opieką osób dorosłych. Za dzieci biorące udział w wydarzeniu 

odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

3. Wydarzenie odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez organizatora na stronie 

internetowej. 

4. Organizator informuje, że w wydarzeniu udział wezmą goście specjalni, których 

ojczystym językiem nie jest język polski, ale równocześnie zapewnia, że osoby te 

będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym komunikację w 

tym języku lub też zapewniony będzie tłumacz. 

5. Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona i określana przez organizatora. 

6. Program, lokalizacja, data i godzina oraz przybliżony czas trwania wydarzenia, jak 

również menu oraz Goście Specjalni biorący udział w wydarzeniu podane są przez 

organizatora na stronie internetowej przy opisie wydarzenia.  

III. Udział w wydarzeniu 

1. Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu 

przez uczestnika niniejszego regulaminu. Rezerwując udział w wydarzeniu uczestnik 

akceptuje treść niniejszego regulaminu. 

http://www.zzm.krakow.pl/


2. Uczestnik rezerwuje miejsce na wydarzenie poprzez wypełnienie odpowiednich 

formularzy na portalu rejestracyjnym www.evenea.pl. 

3. Uczestnik, który dokonał rezerwacji na wydarzenie jest informowany o przyjęciu 

zgłoszenia informacją mailową przez organizatora. 

4. Organizator nie odpowiada za błędy uczestnika powstałe podczas dokonywania 

rejestracji na portalu www.evenea.pl. 

IV.  Odwołanie wydarzenia 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia w każdej chwili niezależnie 

od przyczyny, a w szczególności w razie niekorzystnych warunków pogodowych. 

Odwołując dane wydarzenie organizator może zaproponować uczestnikowi inny 

termin. 

V. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu 

1. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na wydarzeniu 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 wydarzeniu, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W 

przypadku uczestniczenia w wydarzeniu, 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 gośćmi specjalnymi prowadzącym prezentację. Organizator 

informuje, że skład serwowanych podczas wydarzenia potraw, podanych w opisie 

wydarzenia znajduje się na aplikacji Cookpad. 

2. Celem wydarzenia jest  zapoznanie się z różnorodnością kulturową wybranych krajów 

w atmosferze otwartości i wzajemnego zrozumienia. Uczestnik deklarując chęć 

uczestnictwa w wydarzeniu zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych 

norm społecznych oraz poszanowania wartości i obyczajów innych kultur. 

3. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas wydarzenia sobie samemu bądź 

innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub 

nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania wydarzenia za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach 

i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych. 

5. Uczestnik może korzystać podczas wydarzenia z własnych produktów spożywczych 

lub napojów, bierze jednak za to pełną odpowiedzialność. 

6. Udział w degustacji jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność. 

7. Uczestnik zgadza się na wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań z jego wizerunkiem przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Cookpad. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej przed dokonaniem 

rejestracji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. 

Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy dokonali rejestracji na wydarzenie i 

zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę. 



3. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika 

będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego 

regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi 

konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 


