
 
REGULAMIN  

Warsztatów „Arkadia na widelcu”  
z dnia 12 października 2017 roku (dalej odpowiednio „Regulamin”) 

 
POSTANOWIENIE OGÓLNE 

1. Organizatorem warsztatów o charakterze kulinarnym oznaczonej nazwą „Arkadia na widelcu” (dalej 
odpowiednio „Warsztaty”) jest Elżbieta Dmowska-Mędrzycka prowadząca działalność gospodarczą 
pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” w Warszawie, przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), 
posiadająca numer NIP 521-274-51-21 oraz numer REGON 016271181 (dalej odpowiednio 
„Organizator”). 
2. Warsztaty organizowane są na zlecenie GSSM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), 
przy al. Jana Pawła II 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 364145, posiadającej nr NIP: 527-263-58-
96 oraz nr REGON: 142-564-741 (dalej odpowiednio „Właściciel Centrum”), będącej właścicielem i 
zarządcą nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 82 i oznaczonej znakiem 
towarowym „Arkadia” (dalej odpowiednio „Centrum Handlowe”). 
3. Warsztaty odbywają się na terenie Centrum Handlowego, na pierwszym piętrze, w strefie 
restauracji Grand Kitchen (dalej odpowiednio „Miejsce Wydarzenia”), w wyznaczone soboty od 14 
października 2017 r. do 29 września 2018 r. Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem 
stanowiącym Załącznik do Regulaminu (dalej „Harmonogram”). Harmonogram może ulec zmianie. 
4. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba, która spełnia warunki określone w ust. 5 oraz ust. 9 
Regulaminu. 
5. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba fizyczna, która w 
chwili rozpoczęcia uczestnictwa ukończyła 5 i jednocześnie nie ukończyła 16 roku życia (dalej 
odpowiednio „Uczestnicy” lub „Uczestnik”). Wszelkie czynności związane z rejestracją udziału w 
Warsztatach wykonuje za Uczestnika jego rodzic, opiekun prawny lub inna osoba zobowiązana z mocy 
ustawy lub umowy do nadzoru nad nim (dalej odpowiednio „Zgłaszający”). Ilekroć dalej jest mowa o 
Zgłaszającym, rozumie się przez to również, odpowiednio, każdą inną osobę fizyczną zobowiązaną z 
mocy ustawy lub umowy do nadzoru nad Uczestnikiem. 
6. W każdym pojedynczym Warsztacie oznaczonym w Harmonogramie może wziąć udział nie więcej 
niż 12 (dwunastu) Uczestników z zastrzeżeniem ust. 11. 
7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w nie więcej niż jednym Warsztacie oznaczonym, odpowiednio, 
w Harmonogramie. 
 

REJESTRACJA UCZESTNIKA WARSZTATÓW 
8. Warunkiem udziału w Warsztatach jest łącznie: 

a) posiadanie przez Zgłaszającego Karty Stałego Klienta Centrum Handlowego Arkadia zgodnie z 
definicją „Karty” zawartą w Regulaminie Programu Lojalnościowego Karta Stałego Klienta 
Centrum Handlowego Arkadia (dalej: „Karta Stałego Klienta”) dostępnego w sieci Internet pod 
adresem elektronicznym URL: http://arkadia.com.pl/-
/media/Unibail/Country~o~PL/Arkadia/Files/20140714ArkadiaregularminKSK.ashx?la=pl-PL 
(dalej: „Regulamin Programu Lojalnościowego”). Kartę Stałego Klienta można założyć 
osobiście lub elektronicznie pod adresem URL: http://arkadia.com.pl/signup a także w aplikacji 
Centrum Handlowego dostępnej pod adresami elektronicznymi URL: 
https://itunes.apple.com/pl/app/arkadia/id459479629 oraz 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unibail.arkadia 

b) dokonanie przez Zgłaszającego rejestracji Uczestnika: 
(i). w terminie od poniedziałku poprzedzającego termin warsztatu od godz. 12.00 do czwartku 



 
poprzedzającego termin warsztatu do godz. 23:59:59 – za pośrednictwem elektronicznego 
formularza dostępnego w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: 
http://grandkitchen.pl/rejestracja-na-warsztaty (ust. 9) – dalej odpowiednio „Formularz 
Elektroniczny” lub  

(ii). w dniu, w którym odbywa się Warsztat zgodnie z Harmonogramem – poprzez wypełnienie 
formularza w formie pisemnej – w specjalnie oznaczonym na potrzeby Warsztatów 
miejscu znajdującym się w miejscu warsztatów na pierwszym piętrze Centrum 
Handlowego w strefie Grand Kitchen (dalej odpowiednio „Punkt Rejestracji”); 

c) osobiste stawienie się Uczestnika wraz ze Zgłaszającym i zgłoszenie tego stawiennictwa 
w Punkcie Rejestracji nie później niż 15 minut przed planowanym godziną rozpoczęciem 
Warsztatu zgodnie z Harmonogramem; 

(i). Zgłaszający się musi posiadać przy sobie w momencie stawiennictwa Kartę Stałego Klienta 
Arkadii. 

9. Rejestracja przy użyciu Formularza Elektronicznego polega, łącznie, na udostępnieniu przez 
Zgłaszającego Organizatorowi następujących oświadczeń woli oraz danych poprzez, odpowiednio, 
oznaczenie lub wypełnienie odpowiednich pól: 

a) swoich danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail oraz nr telefonu oraz 
imienia i nazwiska Uczestnika; 

b) innych niż wymienione w lit. a) informacji dotyczących Uczestnika, w tym: wieku Uczestnika 
oraz informacji o środkach spożywczych i ich składnikach, w szczególności substancjach lub 
produktach, powodujących u rejestrowanego Uczestnika alergie lub reakcje nietolerancji; 

c) zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące przy 
organizacji Warsztatów, danych osobowych Uczestnika, o których mowa w lit. a), w celach 
związanych z organizacją Warsztatów; 

d) oświadczenia o tym, iż jest on prawnym opiekunem dziecka i nie jest nieograniczony/a w 
zdolności do czynności prawnych oraz w prawach rodzicielskich lub też posiada inny tytuł na 
mocy ustawy lub umowy dający mu prawo dokonania rejestracji Uczestnika, a także, że 
zapoznał się w sposób nieskrępowany z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i ma 
świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążące. 

10.  Rejestracja dokonywana w Punkcie Rejestracji polega łącznie na udostępnieniu przez Zgłaszającego 
Organizatorowi następujących oświadczeń woli oraz danych poprzez, odpowiednio, oznaczenie lub 
wypełnienie odpowiednich pól: 

e) swoich danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska oraz imienia i nazwiska Uczestnika; 
f) innych niż wymienione w lit. a) informacji dotyczących Uczestnika, w tym: wieku Uczestnika 

oraz informacji o środkach spożywczych i ich składnikach, w szczególności substancjach lub 
produktach, powodujących u rejestrowanego Uczestnika alergie lub reakcje nietolerancji; 

g) zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące przy 
organizacji Warsztatów, zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, o których 
mowa w lit. a), w celach związanych z organizacją Warsztatów; 

h) oświadczenia o tym, iż jest on prawnym opiekunem dziecka i nie jest nieograniczony/a w 
zdolności do czynności prawnych oraz w prawach rodzicielskich lub też posiada inny tytuł na 
mocy ustawy lub umowy dający mu prawo dokonania rejestracji Uczestnika, a także, że 
zapoznał się w sposób nieskrępowany z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i ma 
świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążące. 

11.  Rejestracji w sposób, o którym mowa ust. 9 lit a) pkt (i), można dokonać dla nie więcej niż 8 
Uczestników każdego pojedynczego Warsztatu oznaczonego w Harmonogramie. Pozostałych 4 
Uczestników tego Warsztatu rejestruje się w sposób, o którym mowa ust. 9 lit a) pkt (ii). 
 

DANE OSOBOWE 



 
12. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika jest Organizator. 
13. Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 
poz. 926 ze zm.). 
14. Dane osobowe Zgłaszającego i Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia 
Warsztatów. Zgłaszający ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 
15. Uczestnik oraz inne osoby niepełnoletnie biorący udział w Wydarzeniu powinni w czasie i Miejscu 
Wydarzenia pozostawać pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby zobowiązanej z mocy 
ustawy lub umowy do nadzoru nad nimi. 
16. Organizator nie świadczy usługi opieki w czasie Wydarzenia. 
17. Za szkody, których sprawcą w czasie Wydarzenia jest Uczestnik lub inny osoba niepełnoletnia 
biorąca udział w Wydarzeniu, odpowiedzialność ponosi Zgłaszający – zgodnie z przepisami prawa, w 
szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu cywilnego. 
18. Z urządzeń dostępnych w trakcie Wydarzenia, w tym Warsztatów, należy korzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa. 
19.  Uczestnik lub inny biorący udział w Wydarzeniu, który może zagrażać bezpieczeństwu innych osób 
lub porządkowi w trakcie Wydarzenia może być niedopuszczony do udziału w Wydarzeniu przez 
Organizatora. 
20.  Uczestnicy oraz osoby biorące udział w Wydarzeniu są zobowiązani do przestrzegania podczas 
Wydarzenia, w tym Warsztatów, podstawowych zasad higieny, jak również niezwłocznie stosować się 
do poleceń przedstawicieli Organizatora. 
21. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane są środki 
spożywcze i ich składniki, w tym substancje i produkty, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji 
(np. orzechy, migdały, ryby itd.). Zgłaszający, uwzględniając stan zdrowia Uczestnika i wyrażając zgodę 
na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i przekazać wszelkie istotne 
informacje odnośnie stanu zdrowia Uczestnika Organizatorowi. 
 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
22. Uczestnikowi lub Zgłaszającemu lub innemu biorącemu udział w Wydarzeniu przysługuje prawo 
złożenia reklamacji w związku z Wydarzeniem, w tym Warsztatami. 
23. Reklamacja może być złożona pisemnie: 

a) w trakcie Wydarzenia w Punkcie Rejestracji; 
b) na adres miejsca działalności gospodarczej Organizatora. 

24. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Zgłaszającego, jego adres do korespondencji, adres e-
miał, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
25. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili 
jej otrzymania. 
26. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
  



 
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU 
Harmonogram warsztatów kulinarnych dla dzieci „Arkadia na widelcu” – 14 października 2017 r. – 
29 września 2018 r. 

• Każdy warsztat trwa ok. 60 minut. 
• Warsztaty odbywają się odpowiednio w godzinach: 

o Warsztat 1 – od godz. 12.00 do 13.00 
o Warsztat 2 – od godz. 13.30 do 14.30 
o Warsztat 3 – od godz. 15.00 do 16.00 
o Warsztat 4 – od godz. 16.30 do 17.30 

DATA 
07.paź 
14.paź 
21.paź 
28.paź 

04.lis 
18.lis 
25.lis 

02.gru 
09.gru 
16.gru 
13.sty 
20.sty 
27.sty 
03.lut 
10.lut 
17.lut 
24.lut 

03.mar 
10.mar 
17.mar 
24.mar 
07.kwi 

14.kwi 
21.kwi 
12.maj 
19.maj 
26.maj 
02.cze 
09.cze 
16.cze 
23.cze 
30.cze 
07.lip 
14.lip 
21.lip 
28.lip 

04.sie 
11.sie 
18.sie 
25.sie 
01.wrz 
08.wrz 
15.wrz 
22.wrz 
29.wrz 

 


