
 

Regulamin warsztatów kulinarnych organizowanych w ramach akcji  „Dzień dziecka z 

Mateuszem Gesslerem” 

1 – 3 czerwca 2017r. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem warsztatów kulinarnych, prowadzonych w ramach wydarzenia „Dzień dziecka z 

Mateuszem Gesslerem”  jest GMDK Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod 

adresem ul. Czerwińskiego 6/207, 10-123 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000417192 

 

2. W ramach wydarzenia „Dzień dziecka z Mateuszem Gesslerem” w dniach 1,2,3.06.2017 r. na 

terenie Galerii Sanowa (ul. Brudzewskiego 1, 37-700 Przemyśl) zostaną przeprowadzone bezpłatne, 

warsztaty kulinarne skierowane do małoletnich klientów Galerii (dalej „Warsztaty”).  

3. Warsztaty kulinarne organizowane są na pasażu Galerii w specjalnie przygotowanym do tego 

miejscu. Warsztaty będą odbywać się w dniach 1,2.06.2017 w 3 blokach. W każdym bloku 

uczestniczyć będzie  maksymalnie 15 osób. Poszczególne bloki zostaną podzielone na grupy wiekowe 

w zależności od wieku zgłoszonych Uczestników. 

4. Spośród Uczestników zakwalifikowanych do udziału w warsztatach Organizator wyłoni 10 osób, 

które dostaną się do finału w dniu 3.06.2017. 

§ 2 UCZESTNICTWO 

 

1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać dziecko w wieku 7-15 lat, które w terminie  22.05-

29.05.2017 wyśle zgłoszenie na adres Organizatora e-mail: zapisy@gmdk.pl. Zgłoszenie powinno 

zawierać: imię i nazwisko dziecka oraz opiekuna prawnego, wiek dziecka, numer telefonu opiekuna 

prawnego oraz odpowiedź na pytanie „Dlaczego chcę gotować z Mateuszem Gesslerem?” 

 

2. Spośród prawidłowo przesłanych zgłoszeń Organizator wybierze maksymalnie 90 osób, które 

zostaną zaproszone do udziału w warsztatach. O udziale w warsztatach Uczestnik zostanie 

poinformowany drogą mailową do dnia 31.05.2017 do godziny 17.00. 

 

3. Uczestnikiem zostaje dziecko zakwalifikowane w wyniku zgłoszenia, które weźmie faktyczny 

udział w warsztatach (dalej „Uczestnik”). Uczestnictwo w Warsztatach jest dobrowolne.  

 

4. Zgłoszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez Galerię  jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z 

niniejszym regulaminem.  Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika 

Warsztatów z jego przestrzegania. 

5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym 

Uczestnikom oraz za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są 

wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania, które są 

wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.  

mailto:zapisy@gmdk.pl


6. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o 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. 

7. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan udostępnianych mu materiałów pomocniczych, sprzętu 

oraz miejsca, w którym będą odbywać się Warsztaty. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika 

odpowiedzialność ponoszą Przedstawiciele ustawowi.  

 

 

§ 3 OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

 

1. Udział Uczestnika wymaga zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego (dalej „Przedstawiciel 

ustawowy”). Zgoda wyrażana jest w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza, 

który stanowi załącznik do Regulaminu. Dostarczenie zgody jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika 

do udziału w warsztatach. 

 

2. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do odprowadzenia podopiecznego na Warsztaty,  

a następnie do odebrania go po zakończonych Warsztatach. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany 

jest także do obecności w czasie i w pobliżu miejsca, w którym organizowane są Warsztaty. 

 

3. Przedstawiciel ustawowy zgłaszając udział w Warsztatach wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 

tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Warsztatów, a w szczególności w celu komunikacji z Przedstawicielami ustawowymi. Przedstawiciel 

ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma 

również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją  

z udziału w Warsztatach. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

 

1. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, 

bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizującego i utrudniającego 

prowadzenie Warsztatów dla grupy, prowadzący Warsztaty ma prawo do wykluczenia Uczestnika  

z udziału w Warsztatach. 

 

2. Organizator nie odpowiada wobec Uczestników za szkody powstałe na skutek następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność za ubezpieczenie Uczestnika od następstw 

nieszczęśliwych wypadków spoczywa na Przedstawicielu ustawowym. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów podczas Zajęć, dla 

celów udokumentowania przebiegu Warsztatów oraz ich późniejszego wykorzystania dla potrzeb 

promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia „Dzien 

dziecka z Mateuszem Gesslerem”. Zdjęcia lub filmy mogą zostać opublikowane na stronie 

internetowej oraz oficjalnym profilu Facebook Galerii Sanowa, a także na łamach prasy lokalnej lub 

innych mediów. Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora 

wizerunku Uczestnika oraz udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie utworu audio, 



video lub zdjęciowego, powstałych w związku z przeprowadzeniem Warsztatów bez ograniczeń 

czasowych oraz terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

4. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów 

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 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 kucharzem prowadzącym warsztaty. 

 

§ 5 HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

1. Warsztaty będące jednocześnie eliminacjami do finału odbywają się według następującego 

harmonogramu 

01.06.2017 r. 

 

02.06.2017 r. 

 

I blok godz. 14.00 – 15.00 

II blok godz. 15.30 – 16.30 

III blok godz.17.00 – 18.00 

 

I blok godz. 14.00 – 15.00 

II blok godz. 15.30 – 16.30 

III blok godz.17.00 – 18.00 

 

2.06.2017 godz. 19.00 Ogłoszenie listy 10 Finalistów 

3.06.2017 

14.00- 15.00       Warsztaty z Mateuszem Gesslerem (10 osób) 

15.30-16.30 Przygotowanie burgerów –Zwycięzcy Finału 

(3 osoby) 

  

 

§ 6 FINAŁ 

1. Spośród wszystkich uczestników warsztatów Organizator wyłoni  10 finalistów. Wyboru dokona 

prowadzący warsztaty  na podstawie oceny następujących elementów: wiedza kulinarna, ogólne 

umiejętności oraz samodzielność przygotowania posiłków, wiedza na temat zdrowego żywienia. 

2. Wyłonienie finalistów oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 2.06.2017 do godziny 19.00, o 

czym przedstawiciele ustawowi Uczestnika zostaną poinformowani telefonicznie. 

2. Finał rozpocznie się od wspólnych warsztatów z Mateuszem Gesslerem, które odbędą się w dniu 

03.06.2017 r. o godzinie 14.00.  

3. Na zakończenie godzinnych warsztatów każdy z Uczestników  przygotuje autorski sos do burgerów 

z udostępnionych przez Organizatora składników oraz weźmie udział w zadaniach specjalnych 

przygotowanych przez prowadzącego warsztaty.  

4.  Spośród Finalistów, którzy najlepiej wywiążą się z powierzonych zadań 3 osoby zostaną 

zaproszone do wspólnego gotowania z Mateuszem Gesslerem.  



§ 7 NAGRODY 

1. Organizator przewidział następujące nagrody: 

a)  10 x  książka „Smaki dzieciństwa” z autografem autora oraz bilety do kina Helios dla każdego 

Finalisty 

b) 3 x  gotowanie pod okiem Szefa Kuchni Mateusza Gesslera. 

 

§ 8 REKLAMACJE 

15.Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Warsztatów z niniejszym Regulaminem, 

przysługuje Przedstawicielom ustawowym w terminie 7 dni od dnia zakończenia Warsztatów. 

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem „Smaki 

dzieciństwa z Gesslerem” na adres siedziby Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w 

terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja 

powinna zawierać dane zgłaszającego reklamację tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także opis 

naruszeń Regulaminu, będący przyczyną reklamacji. 

 


