
REGULAMIN WARSZTATÓW
„TAJEMNICE ŁĄKI”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem warsztatów „Tajemnice łąki” jest SOLER sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie  przy  ul.  Zarzecze  38B,  30-134  Kraków,  wpisaną  do rejestru
przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa-
Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego  pod  nr  KRS:  0000344549  (zwana  w  dalszej  treści  regulaminu
„Organizatorem”),  we  współpracy  z  dr  Wojciechem  Maksymilianem
Szymańskim oraz mgr Iwoną Ziółkowską.

2. Osoba, która zdecyduje się na udział w warsztatach (zwana w dalszej treści
regulaminu ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych  przez  SOLER  sp.  z  o.  o.,  w  rozumieniu  Ustawy  z  dnia  29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.
926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług
drogą  elektroniczną  (Dz.U.  Nr  144,  poz.  1204)  na  potrzeby  realizacji
warsztatów oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na
przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez SOLER sp. z o.
o.  Dane  osobowe  przetwarzane  są  z  zachowaniem zasad  bezpieczeństwa
wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Uczestnik  zgłaszając  swój  udział  w  warsztatach  akceptuje  postanowienia
niniejszego  regulaminu.  Uczestnik  warsztatów  jest  zobowiązany  do
zapoznania się z niniejszym regulaminem. Nie zapoznanie się z niniejszym
regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.

§2
Informacje ogólne o warsztatach

1. Warsztaty organizowane są w Osadzie Jurajskiej przy ul. Pstrągowej 8, 32-
091 Wilczkowice.

2. Warsztaty organizowane są dla osób pełnoletnich  oraz osób nieletnich (np:
szkoły,  harcerze)  wyłącznie  pod  opieką  osób  pełnoletnich.  Za  osoby
nieletnie  biorące  udział  w  warsztatach  odpowiedzialność  ponoszą  ich
opiekunowie.

3. Informacje o terminach, tematyce oraz kosztach warsztatów publikowane są
na stronie www.odkrywcynatury.pl.
Strona  prowadzona jest przez twórców projektu ODKRYWCY NATURY
tj.  SOLER sp.  z  o.o.  oraz  dr.  Wojciecha  M.  Szymańskiego  i  mgr  Iwoną
Ziółkowską, organizatora w/w warsztatów.

http://www.odkrywcynatury.pl/


4. Zgłaszając  swój  udział,  Uczestnik  jednocześnie  akceptuje  szczegóły
dotyczące warsztatów publikowanych na stronie www.odkrywcynatury.pl

5. Czas  trwania  warsztatów  określa  Organizator  i  informuje  o  nim  przy
publikowanym opisie danych warsztatów na stronie www.odkrywcynatury.pl

6. Liczba  miejsc  na  warsztatach  jest  ograniczona  i  określana  przez
Organizatora.

7. Warsztaty będą prowadzone przez dwie osoby.
8. W  przypadku  zmiany  warunków  atmosferycznych,  Organizator  zastrzega

sobie prawo do zmiany tematu lub programu warsztatów.
9. Organizator informuje, że do przygotowania potraw podczas prowadzenia

warsztatów mogą być wykorzystywane produkty mogące wywoływać reakcje
alergiczne  u  niektórych  osób.  Uczestnik,  znając  stan  swojego  zdrowia  
i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, 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
prowadzącym warsztaty.  Szczegółowy  opis  składników wykorzystywanych
podczas  danych  warsztatów  Uczestnik  może  uzyskać  kontaktując  się  z
Organizatorem  pod  adresem  poczty  elektronicznej
kontakt@odkrywcynatury.pl

10. U uczestnika mogą występować bloki metaboliczne, uczulenia, wrodzone lub
nabyte schorzenia, jak i też wady genetyczne itp., w związku z tym, każdy
Uczestnik próbuje potraw na własne ryzyko i Organizator nie ponosi z tego
tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

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

12. Uczestnik może dokumentować warsztaty w formie pisemnej, ale nie może
dokumentować  warsztatów za  pomocą  urządzeń  rejestrujących  obraz  lub
dźwięk.

§3
Zgłoszenie, cena oraz płatność

1. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  warsztatach  oraz  rezerwacja  miejsca/miejsc,
dokonuje  się  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  znajdujący  się  na  stronie
www.odkrywcynatury.pl

2. Po  poprawnym  wypełnieniu  oraz  przesłaniu  formularza  zgłoszeniowego
następuje  wstępna  rezerwacja  do  udziału  w  warsztatach,  która  zostaje
potwierdzona przez Organizatora.

mailto:kontakt@odkrywcynatury.pl


3. Wstępna  rezerwacja  jest  ważna  7  dni  od  dnia  przesłania  poprawnie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

4. Właściwa rezerwacja następuje po dokonaniu wpłaty całości ceny za udział
w warsztatach  na  konto bankowe Organizatora opublikowane na stronie
www.odkrywcynatury.pl,  z  tym  że  wpłata  powinna  być  dokonana  oraz
zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora nie później niż na 3 dni
przed terminem wybranych warsztatów.

5. W tytule przelewu Uczestnik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko,
termin warsztatów oraz nr telefonu.

6. Brak  zaksięgowanej  całości  ceny  na  rachunku  bankowym  Organizatora  
w  terminie  wskazanym  w  ust.  3,  stanowi  domniemanie  iż  Uczestnik
zrezygnował z udziału w warsztatach.

7. Rachunek za udział w warsztatach zostanie wystawiony przez Organizatora 
i  przesłany  do  Uczestnika  na  podaną  skrzynkę  poczty  elektronicznej  w
formularzu zgłoszeniowym, po odbyciu warsztatu w terminie do 14 dni po
odbyciu warsztatów.

8. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i publikowana przy opisie
danych warsztatów na stronie www.odkrywcynatury.pl

9. Organizator  ma  prawo  stosować  rabaty  od  ceny  podanej  przy  danych
warsztatach.

10.  Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:
 spacer z poznawaniem ciekawostek dotyczących dziko rosnących roślin

oraz ich zastosowania kulinarnego (potrawy robione z dzikich roślin lub 
z ich dodatkiem),

 naukę przygotowania przykładowych potraw z dzikich roślin,
 małą degustację  kilku prostych potraw z wybranych najsmaczniejszych

dzikich  roślin  Polski  (którą  przygotują  wcześniej  prowadzący)  -  kilka
gatunków,

 w przypadku grup szkolnych, opłatę za transport uczestników do miejsca
warsztatów tj. Osady Jurajskiej.

11.  W  razie  niepogody  alternatywnie  odbędzie  się  wykład  z  prezentacją
multimedialną i w/w degustacja.

12.  Przygotowane potrawy będzie można spróbować, ale nie będzie to główny
posiłek  do  najedzenia  się,  gdyż  ich  wykonanie  jest  bardzo  praco-  i
czasochłonne.  Dlatego  uczestnicy  musza  zapewnić  sobie  posiłek  we
własnym zakresie.  

§4
Rezygnacja z uczestnictwa, odwołanie warsztatów

1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca/miejsc na
wybranych warsztatach.



2. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach zgłoszonej maksymalnie na
7  dni  przed  rozpoczęciem  warsztatów,  opłata  zostanie  zwrócona
Uczestnikowi  w  terminie  14  dni  od  dnia  poinformowania  Organizatora
o rezygnacji drogą elektroniczną na adres: kontakt@odkrywcynatury.pl

3. Uczestnikowi,  który  zgłosił  rezygnację  po terminie  wskazanym w ustępie
poprzedzającym,  a  przed  odbyciem  się  warsztatów,  przysługuje  zwrot
połowy zapłaconej ceny za warsztaty.

4. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty bez prawa
ubiegania się o zwrot dokonanej opłaty lub poniesionych kosztów.

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

§5
Obowiązki oraz odpowiedzialność uczestnika

1. Uczestnik  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  podczas  warsztatów
podstawowych zasad higieny.

2. Uczestnik  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  zaleceń  prowadzących
warsztaty  oraz  zasad  bhp  obowiązujących  na  terenie  obiektu,  w  którym
prowadzone są warsztaty.

3. Uczestnik  zobowiązany  jest  poinformować  Organizatora  o  wszelkich
występujących  u  niego chorobach  zakaźnych (np.  żółtaczka),  których jest
świadom,  oraz  o  uczuleniach  i  przeciwwskazaniach  zdrowotnych,  które
mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, 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  warsztatów  sobie
samemu lub innym Uczestnikom, które są wynikiem jego działań, zaniechań
lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

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

6. Uczestnik jest zobowiązany do dostosowania swojego ubioru odpowiednio
do  tematu,  przedmiotu  i  specyfiki  warsztatów  oraz  warunków
atmosferycznych.

7. Uczestnik  zobowiązany jest  do również  do zaopatrzenia  się we własnym
zakresie w środki ochrony przeciw komarom, kleszczom itd.



§6
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.


