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Regulamin uczestnictwa w warsztatach kulinarnych „ArtKidsMenu” 
 
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych 
Organizatora (”Warsztaty”) oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 
2. Określenia pojawiające się w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć w sposób następujący: 

a) Regulamin – niniejszy regulamin; 
b) Organizator – Organizatorem Warsztatów jest Art Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

przy ulicy Kiełbaśniczej 20, KRS 0000090062; NIP 897-10-46-888, REGON 930782333, 
www.arthotel.pl 

c) Partner – podmiot, który bierze udział lub wspiera Organizatora w organizacji Warsztatów 
oraz rekrutuje Uczestników. 

d) Kandydat – osoba pełnoletnia ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Warsztatach na 
podstawie Regulaminu; 

e) Uczestnik – Kandydat, który spełnił  wszystkie wymogi udziału w Warsztatach i zgodnie z 
Regulaminem zakwalifikował się do udziału w Warsztatach; 

f) Opiekun - rodzic lub inna osoba będąca prawnym Opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną 
do czasowej opieki nad dzieckiem (na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami 
dziecka i/lub  zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem  przez prawnych opiekunów dziecka    
czy też  zgodnie z orzeczeniem sądowym). 

g) Warsztaty - zajęcia o charakterze edukacyjnym z udziałem dzieci w wieku od 6 do 16 lat 
prowadzone przez Organizatora pod nazwą „ Warsztaty Kulinarne ArtkidsMenu"; 

3. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji Warsztatów jest Anna Wałęsa, e-
mail: a.walesa@arthotel.pl. 
4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.arthotel.pl. 
 

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez 

Uczestników Warsztatów oraz wyrażenie zgody, o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu. 

2. Warsztaty będą odbywać się w godzinach i terminach wskazanych w harmonogramie dostępnym 

na stronie internetowej www.arthotel.pl i na profilu FB Organizatora. 

3. Warsztaty adresowane są do rodzin z dziećmi w wieku 6-16 lat, chyba że Organizator postanowi 

inaczej.  

4. Dzieci uczestniczą w Warsztatach wyłącznie pod opieką Opiekunów. 

5. Liczba miejsc dostępnych na warsztatach jest ograniczona.  

6. Organizator oraz Partnerzy dokonują rekrutacji na poszczególne Warsztaty według odrębnych 

wymagań .  

7. Na każde Warsztaty przewidziana jest osobna rekrutacja.  

8. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 

9. Organizator zapewnia miejsce ,sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do odbycia Warsztatów. 

10. W trakcie Warsztatów, opiekę nad dziećmi sprawują ich Opiekunowie. 

11.  Opiekun może wycofać udział Uczestnika w Warsztatach w każdej chwili bez podawania 

przyczyny, jeżeli poinformuje o tym Organizatora na adres e-mail: a.walesa@arthotel.pl, nie 

później, niż na 4 dni robocze przed dniem Warsztatów  

12.  Na   terenie  Art Hotel Sp. z o.o. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz 

PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu Organizatora w zakresie użytkowania obiektu. 
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13.  Opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych (w 

szczególności  za celową dewastację) w trakcie Warsztatów i są zobowiązani do naprawienia 

szkody wyrządzonej pokrzywdzonym (zarówno Organizatorowi, Partnerowi, jak i Uczestnikom i ich 

Opiekunom) zgodnie z art. 363 w zw. z art. 361 k.c.. 

 

§3 Udostępnianie wizerunku Uczestnika  

1. W trakcie trwania Warsztatów Organizator wykona dokumentację fotograficzną i/lub filmową z 

udziałem Uczestników biorących udział w Warsztatach; 

2. Opiekun dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach wyraża  nieodpłatnie  zgodę na  nagrywanie, 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i 

ich fragmentów uczestników Warsztatów wyłącznie dla celów marketingowych Organizatora. 

3. Opiekun wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego oraz swojego dziecka dla celów 

promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem Warsztatów na polach eksploatacji 

obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, 

zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, 

publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez 

Organizatora Warsztatów lub z jego udziałem. 

4. Formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, a 

jego podpisanie  przed rozpoczęciem warsztatu jest warunkiem koniecznym  dla udziału w 

Warsztatach. 

 

§4 Postanowienia końcowe  

1. Informacje związane z organizacją oraz realizacją Warsztatów ogłoszone zostaną na stronie 

internetowej Organizatora, na stronach Partnerów i na portalach społecznościowych Facebook i 

Instagram. 

2. Organizator może w każdej chwili odwołać Warsztaty bez podawania przyczyny. W przypadku, gdy 

Warsztaty nie odbędą się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny termin. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika wywołanych 

odwołaniem Warsztatów; Opiekunowie zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co 

najmniej 3 dni przed terminem planowanego Warsztatu, chyba, że powodem odwołania 

Warsztatu są nieprzewidziane zdarzenia losowe. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika i 

Opiekuna na skutek  odwołania Warsztatów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym Organizator każdorazowo 

poinformuje Opiekunów o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie 

internetowej. 

5. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego  Regulaminu  pierwszeństwo w  

zastosowaniu  mają postanowienia Organizatora. 

 

 

Akceptuję Regulamin ........................................................................................................................... 
    Data,Imię i nazwisko oraz podpis
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Załącznik do Regulaminu uczestnictwa w warsztatach kulinarnych „ArtKidsMenu” 

Oświadczenie uczestnictwa w warsztatach kulinarnych „ArtkidsMenu” 

W dniu ..................................... 

 
………………………………………………………………….........................…. 
Imię i nazwisko 

 
 
......................................................................................................................... 
Adres e-mail, nr telefonu 

 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i przetwarzanie mojego wizerunku oraz wizerunku 
mojego dziecka ………………................………………………………………..............................…….. bez 
ograniczeń czasowych oraz jego wykorzystanie do celów marketingowych Art Hotel Sp. z o.o. 
(Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r, 
t. j.: z dnia 9 maja 2018 r.  Dz.U.2018 r. poz. 1191 ze zm.). 

Wyrażenie zgody obejmuje publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Art Hotel Sp. z o.o. 
drukowanych i elektronicznych; na stronie internetowej www.arthotel.pl, portalach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+), w kinach i na festiwalach filmowych (podczas 
seansu kinowego, pokazu filmowego, jak również na banerach reklamowych i innych nośnikach 
reklamowych). 
Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. 
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 
względem Art Hotel Sp. z o.o. z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w 
oświadczeniu. 
  
TAK    NIE     …………………………….                .…………………………………. 
     data     podpis 

                       
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka 

……………………………..............................................................……………..w postaci wizerunku przez Art 

Hotel Sp. z o.o. w celach marketingowych, w związku z udziałem w w/w warsztatach. 

  

TAK    NIE     …………………………….                .…………………………………. 
     data     podpis 

 
 Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                         
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) informujemy, że podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla celów wskazanych w oświadczeniu. Dane osobowe będą 
przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach 
marketingowych Art Hotel Sp. z o.o., tj. promocji na wszystkich, znanych w dacie wyrażenia zgody, polach 
eksploatacji, a w szczególności: 
a/. wykorzystywania przedmiotu oświadczenia lub jego fragmentów w audycjach telewizyjnych, utworach 
reklamowych i wideogramach nadawanych za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej,  przewodowej przez 
stację naziemną, a także za pośrednictwem satelity; 
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b/. rozpowszechniania przedmiotu oświadczenia lub jego fragmentów za pośrednictwem Internetu. 
Administratorem danych osobowych jest Art Hotel Sp. z o.o., ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110 Wrocław, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000090062 dnia 14.02.2002. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe. Ma Pan/Pani prawo 
dostępu do swoich danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Administratora. Pytania lub wszelkie 
informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres daneosobowe@arthotel.pl. 
Art Hotel Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 
-firmie świadczącej usługi wsparcia IT hotelu; 
-firmom świadczącym obsługę prawną; 
-firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu; 
-Partnerom biorącym udział w Warsztatach Kulinarnych „ArtKidsMenu”; 
-organom i służbom państwowym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod 
warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych. 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
Art Hotel Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie 
dokonuje profilowania.  
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 
 
Przyjmuję do wiadomości 
 
………………………………………………........................…………………. 
Data i podpis 
 

 
                                                    
 

 


