
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

KULINARNYCH WARSZTATÓW „Warzywem Do Góry” i  

KULINARNYCH PRZYJĘĆ URODZINOWYCH „Kulinarne Szaleństwo” 

 

 

1. Zamawiający przed zamówieniem usługi proszony jest o zapoznanie się z 

Regulaminem. 

2. Warsztaty „Warzywem Do Góry”, zwane dalej Warsztatami, adresowane są do 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w wieku 3-10 lat. 

3. Przyjęcia urodzinowe „Kulinarne Szaleństwo”, zwane dalej Urodziny, adresowane 

są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w wieku 4-10 lat. 

4. Po zapoznaniu się z Ofertą Zamawiający proszony jest o kontakt telefoniczny pod nr: 

 794-701-550 lub e-mailowy pod: magda@kulinarnyrollercoaster.pl w celu 

uzgodnienia ustaleń wstępnych, takich jak: termin,  ilości osób uczestniczących w 

Warsztatach/Urodzinach, a także wyboru potrawy z pośród czterech bloków 

tematycznych Warsztatów/Urodzin. Istnieje możliwość ustaleń indywidualnych. 

5. Po ustaleniach wstępnych, o których mowa w pkt. nr  4. Zamawiający ma obowiązek 

wpłacić zaliczkę w wysokości 100zł (słownie: sto złotych, 00/100) przelewem na 

konto Wykonawcy: 58-1140-2004-0000-3202-7434-0150 lub osobiście u 

Wykonawcy po wcześniejszym umówieniu się. Zaliczka jest gwarancją terminu i 

tematyki Warsztatów/Urodzin. W razie rezygnacji zaliczki nie zwracamy, natomiast 

Warsztaty/Urodziny można przełożyć na inny, wolny termin.  

6. W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko Zamawiającego, nr lub nazwę 

szkoły/przedszkola (dotyczy Warsztatów), a także datę Warsztatów/Urodzin. 

7. Wykonawca wymaga pisemnej informacji od Zamawiającego, że zapoznał się z 

Regulaminem, (podpisanie Oświadczenia osobiście lub drogą elektroniczną w e-

mailu: „zapoznałem się Regulaminem i go akceptuję)”. 

8. Tylko e-mailowe potwierdzenie: danych Zamawiającego, ilości osób, terminu i 

tematyki Warsztatów/Urodzin, a także wpłata zaliczki 2 dni robocze od ustaleń 

wstępnych, jest gwarancją odbycia się Warsztatów/Urodzin. 

9. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu. 



 

 

 

 

 

 

 

10. Resztę należności Zamawiający ma obowiązek zapłacić przed rozpoczęciem się 

Warsztatów/Urodzin. 

11. Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę o ewentualnych alergiach 

pokarmowych oraz podać pełną listą alergenów najpóźniej 2 dni przed terminem 

odbycia się Warsztatów/Urodzin. W przypadku niedostarczenia w/w listy 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie reakcji alergicznych u 

uczestników Warsztatów/Urodzin. 

12. Zamawiający ma obowiązek podać ostateczną ilość uczestników na dzień przed 

Warsztatami/Urodzinami. Nie zgłoszenie nieobecności uczestnika nie zwalnia z 

opłaty! Cena Warsztatów/Urodzin zostanie ustalona zgodnie z ilością uczestników 

zdeklarowanych na dzień przed Warsztatami/Urodzinami.  

13. Minimalna kwota za Warsztaty wynosi 300zł (słownie: trzysta złotych, 00/100) i 

dotyczy grupy do 15 uczestników. Natomiast minimalna kwota za Urodziny wynosi 

350zł i dotyczy grupy do 10 uczestników. Każdy kolejny uczestnik 

Warsztatów/Urodzin dopłata 20zł/os. 

14. Maksymalna ilość uczestników do 30 osób. 

15. Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy dostęp do gniazda 230V o 

obciążalności 16A i toaletę z umywalką do umycia rąk. 

16. Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy miejsce wykonania  

Warsztatów/Urodzin 15 min wcześniej przed umówioną godziną w celu ustawienia 

stanowiska. 

17. Warsztaty/Urodziny trwają 1,5 godziny. 

18. Tematyka Warsztatów/Urodzin w poszczególnych blokach jest zmienna, zależy od 

sezonowości produktów i ich dostępności w danym okresie. Informacji o aktualnych 

potrawach udziela Wykonawca (dane w pkt. nr 4). 

19. W cenę Warsztatów wliczone są: produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, 

zabawy i konkursy o tematyce kulinarnej, a także degustacja wykonanej potrawy i 

pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20. W cenę Urodzin wliczone są: zaproszenia dla gości, prezent dla Jubilata, produkty 

spożywcze, naczynia jednorazowe, gry i zabawy ruchowe, a także degustacja 

wykonanej potrawy. 

Istnieje możliwość zorganizowania poczęstunku wraz z tortem i dekoracją. Ustalenia 

dodatkowe. 

21. Wykonawca w trakcie Warsztatów/Urodzin zapewnia niezbędne materiały do 

przeprowadzenia wybranej atrakcji kulinarnej. 

22. Porcje przygotowywanych potraw w trakcie Warsztatów/Urodzin, są porcjami 

degustacyjnymi. 

23. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, tzn. nie opiekuję się nimi w 

trakcie przebiegu Warsztatów/Urodzin. 

24. Każde dziecko powinno być zdrowe, w stroju nadającym się do zajęć tego typu. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia odzieży w trakcie zajęć. 

25. Wykonawca nie zabiera potraw przyrządzonych w trakcie Warsztatów/Urodzin. 

Zamawiający decyduje o ich losie. 

26. Wykonawca po zakończonych Warsztatach/Urodzinach sprząta jedynie swoje 

stanowisko i miejsce wkoło niego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

bałagan, który jest skutkiem niewłaściwego zachowania się przez dzieci, np. 

spożywanie pokarmów w miejscu niedozwolonym. 

27. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulamin Kulinarnych 

Warsztatów/Urodzin. 

28. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, również z przyczyn od niego 

niezależnych. 

29. Wykonawca oświadcza, że w trakcie wykonywanej usługi posiada ubezpieczenie z 

tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie 

Warsztatów/Urodzin. 

30. Wykonawca za swoją usługę wystawia fakturę VAT. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

31. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmian w mniejszym Regulaminie, o których 

informuje Zamawiającego. Regulamin każdorazowo jest uaktualniany na stronie 

Wykonawcy z adnotacją od kiedy obowiązuje. 

32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy prawne. 

33. Regulamin obowiązuje od 1.09.2018r. 

 

 


