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REGULAMIN  WARSZTATÓW  KULINARNYCH  

„POZNAJ POTRAWY REGIONALNE -  

WARSZTATY KULINARNE” 

 
 
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” realizuje projekt pt. „Poznaj potrawy 

regionalne - warsztaty kulinarne”. Projekt ma na celu integrację i aktywizację 

międzypokoleniową mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą  

a Kampinosem” poprzez tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  

i aktywizacji społeczności lokalnej. Przeszkolenie z zakresu zachowania 

bioróżnorodności, wpływu krótkich łańcuchów dostaw żywności na jej jakość, wartości 

odżywcze i środowisko naturalne, systemów jakości żywności, możliwości realizacji 

swoich pasji i ambicji zawodowych na wsi oraz przygotowania potraw tradycyjnych  

i kuchni świata.  

 

Opis operacji: przeprowadzenie warsztatów kulinarnych wraz z zapewnieniem 

udziału eksperta od spraw dietetycznych na obszarze działania Stowarzyszenia 

,,Między Wisłą a Kampinosem”.  

  

Grupa docelowa: zadanie jest skierowane do mieszkańców 9 gmin województwa 

mazowieckiego z obszaru działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”  

tj. Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów 

Mazowiecki i Stare Babice. Operacja skierowana jest do wszystkich kategorii 

wiekowych tj. dzieci (od 7 lat), młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 
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§ 1. 

 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy:  

• zasad organizacji Warsztatów Kulinarnych przez Organizatora;  

• warunków uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych realizowanych przez 

Organizatora. 

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

• Bilet oznacza bilet PDF upoważniający Uczestnika do wstępu na Warsztaty 

Kulinarne, wydawany bezpłatnie, do rezerwacji za pośrednictwem systemu 

evenea.pl pod linkiem:  

1) 19 września 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A,  

05-092 Łomianki, g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

lomianki/?fbclid=IwAR1vSUWPbzDnDCSwu235QEr574yM1MGcs-

iFjtvUUgr2Z4PePDNNb03MrFY 

2) 26 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Małocicach, Małocice ul. Wojska 

Polskiego 76 05-152 Czosnów, g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

czosnow/?fbclid=IwAR0yqSE4jqI7TZKFAlB_HSgvcS7EstxBlvguuqQziR9ncFQ3WYiTn1h_

K4M 

3) 3 października 2021 r. Zespół Rekreacyjno-Sportowy, Kampinos A 30A,  

05-085 Kampinos , g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

kampinos/?fbclid=IwAR0WgSmSK0h5cei3mpCZZJFBJEPCci8bhrXApdNRz1H583GHIYr

7O0xXISo 
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• Uczestnik oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności 

prawnych, osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjnie posiadającą 

osobowość prawną, która korzysta z usługi oferowanej przez Organizatora;  

• Organizator oznacza Stowarzyszenie „Między Wisła a Kampinosem”  

z siedziba przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów.  

• Prowadzący oznacza osobę prowadzącą Warsztaty Kulinarne wskazaną przez 

Organizatora dla każdego z warsztatów. 

• Warsztaty oznaczają warsztaty kulinarne realizowane zgodnie z programem 

dla każdego z warsztatów i na które Bilety są dostępne za pośrednictwem 

systemu evenea.pl pod linkiem: 

1) 19 września 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A,  

05-092 Łomianki, g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

lomianki/?fbclid=IwAR1vSUWPbzDnDCSwu235QEr574yM1MGcs-

iFjtvUUgr2Z4PePDNNb03MrFY 

2) 26 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Małocicach, Małocice ul. Wojska 

Polskiego 76 05-152 Czosnów, g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

czosnow/?fbclid=IwAR0yqSE4jqI7TZKFAlB_HSgvcS7EstxBlvguuqQziR9ncFQ3WYiTn1h_

K4M 

3) 3 października 2021 r. Zespół Rekreacyjno-Sportowy, Kampinos A 30A,  

05-085 Kampinos , g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

kampinos/?fbclid=IwAR0WgSmSK0h5cei3mpCZZJFBJEPCci8bhrXApdNRz1H583GHIYr

7O0xXISo 
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3. Dokonanie rezerwacji Biletu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

4. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola w formularzu podczas dokonywania Rezerwacji.  

5. Dokonując Rezerwacji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji oraz realizacji 

Warsztatów Kulinarnych przez Organizatora.  

 
§ 2. 

 
 
 

ORGANIZATOR, CZAS I MIEJSCE 
 

1. Organizatorem warsztatów kulinarnych pn. „Poznaj potrawy regionalne - 

warsztaty kulinarne” jest Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”  

z siedzibą przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów. 

2. Parterami w/w warsztatów są:  

1) Gmina Czosnów;  

2) Gmina Kampinos;  

3) Gmina Łomianki; 

4) Centrum Kultury w Łomiankach;  

5) Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie;  

6) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej. 

3. Planowany termin i miejsce realizacji wydarzenia:  

1) 19 września 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A,  

05-092 Łomianki, g. 9:00 – 18:00. 

2) 26 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Małocicach, Małocice ul. Wojska 

Polskiego 76 05-152 Czosnów, g. 9:00 – 18:00. 
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3) 3 października 2021 r. Zespół Rekreacyjno-Sportowy, Kampinos A 30A,  

05-085 Kampinos , g. 9:00 – 18:00. 

 
§ 3. 

 
WARUNKI WNIESIENIA ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach kulinarnych pn. „Poznaj potrawy 

regionalne - warsztaty kulinarne” (dalej: Warsztaty) odbywa się poprzez przesłanie 

Organizatorowi przez Uczestnika formularza zgłoszenia, który dostępny jest na 

stronie  

1) 19 września 2021 r. Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A,  

05-092 Łomianki, g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

lomianki/?fbclid=IwAR1vSUWPbzDnDCSwu235QEr574yM1MGcs-

iFjtvUUgr2Z4PePDNNb03MrFY 

2) 26 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Małocicach, Małocice ul. Wojska 

Polskiego 76 05-152 Czosnów, g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

czosnow/?fbclid=IwAR0yqSE4jqI7TZKFAlB_HSgvcS7EstxBlvguuqQziR9ncFQ3WYiTn1h_K4

M 

3) 3 października 2021 r. Zespół Rekreacyjno-Sportowy, Kampinos A 30A,  

05-085 Kampinos , g. 9:00 – 18:00 

https://app.evenea.pl/event/poznajpotrawyregionalne-

kampinos/?fbclid=IwAR0WgSmSK0h5cei3mpCZZJFBJEPCci8bhrXApdNRz1H583GHIYr7O0

xXISo 

 

2. W Warsztatach – w charakterze Uczestnika – mogą brać udział mieszkańcy  

z obszaru działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem” tj.  9 gmin 
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województwa mazowieckiego: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, 

Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.  

Warsztaty skierowane są do wszystkich kategorii wiekowych tj. dzieci (od 7 lat), 

młodzieży, dorosłych oraz seniorów. 

3. Uczestnik rezerwuje miejsce w Warsztatach przez wybranie daty Warsztatów oraz 

wypełnienie odpowiedniego formularza w serwisie evenea.com. 

4. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach kulinarnych możliwe jest po zapoznaniu się  

i zaakceptowaniu przez Uczestnik niniejszego Regulaminu. Rezerwując miejsce  

na Warsztatach Kulinarnych Uczestnik akceptuje treść Regulaminu. 

5. W celu dokonania rezerwacji Uczestnik: 

• dokonuje wyboru Warsztatu Kulinarnego z listy dostępnej w portalu 

www.evenea.pl; 

• dokonuje wyboru liczby miejsc z dostępnych na dane Warsztaty Kulinarne; 

• podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon 

kontaktowy; 

• potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola. 

6. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 02 września br. do 14 września br. lub 

do wyczerpania puli miejsc.  

7. O kwalifikacji do udziału w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń oraz 

otrzymanie potwierdzenia akceptacji zgłoszenia przez Organizatora. 

8. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne. 

9. Liczba miejsc na Warsztatach kulinarnych jest ograniczona i określana przez 

Organizatora. 
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§ 4. 
 

ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA  
W WARSZTATACH  

 

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach pod warunkiem 

pisemnego zawiadomienia Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.  

2. Wymagana jest forma pisemna anulowania udziału (mailem lub listem) podpisana 

przez osobę upoważnioną.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów kulinarnych z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. 

§ 5. 
 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH 
KULINARNYCH 

 

1. Warsztaty kulinarne mają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia 

uczestnikom:  

• wszelkie materiały niezbędne do uczestnictwa w warsztatach tj. produkty, 

naczynia i akcesoria; 

• przekazanie przez Prowadzącego Warsztaty kulinarne wiedzy dotyczącej 

przygotowywanych potraw i praktyczne przećwiczenie przygotowywania potraw 

z Uczestnikiem zgodnie ze scenariuszem Warsztatów. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Warsztatów Kulinarnych 

podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa, przepisów p.poż oraz stosowania 

się do zaleceń prowadzącego warsztaty kulinarne. 
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3. Uczestnik odpowiada za szkody materialne oraz niematerialne czy też uszczerbek 

na zdrowiu jakie mogą powstać u Uczestnika, innego Uczestnika bądź osób trzecich 

wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu, bądź innym Uczestnikom, które są 

wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego 

działania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania Warsztatów kulinarnych za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz, dźwięk (wideo, audio, zdjęcia) i 

wykorzystywania ich w swoich materiałach promocyjnych i na profilach 

społecznościowych. 

5. Uczestnik nie może korzystać podczas Warsztatów kulinarnych z własnych 

produktów spożywczych lub napojów, z wyjątkiem sytuacji, w których Organizator 

wyraził na to zgodę. 

6. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach 

wykorzystywane są produkty mogące wywoływać u niektórych osób reakcje 

alergiczne (np. mleko, pszenica, orzechy, migdały itd.). 

7. Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w 

Warsztatach Kulinarnych, zobowiązuje się do przestrzegania zasad żywieniowych, 

które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości                                  

co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z osobą 

prowadzącą Warsztaty Kulinarne. Organizator zastrzega, że podawane w opisie 

Warsztatów Kulinarnych menu nie zawiera szczegółowego opisu składników 

wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie 

potraw, które są przygotowywane na Warsztatach Kulinarnych, o ile nie zmienia                              

to charakteru warsztatów ani ich zakresu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione    

w trakcie warsztatów. 
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10. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodzica 

lub prawnego opiekuna. 

 
§ 6. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

1. Uczestnik oświadcza, że dane podane przez niego Organizatorowi są prawdziwe                      

i kompletne. W przypadku zmiany danych Uczestnik zobowiązany jest powiadomić 

o tym fakcie Organizatora, jeżeli ma to wpływ na realizację Usługi.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dodawania nowych zapisów                                            

lub modyfikacji istniejących w Regulaminie bez podania przyczyny.  

3. Prawem właściwym dla umowy między stronami oraz spraw w niej 

nieuregulowanych jest Kodeks Cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. Spory mogące wyniknąć w związku z zawartą umową podlegać będą 

rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy, ze względu na siedzibę organizatora sąd. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: 

− Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  www.lgdkampinos.pl  

− w biurze siedziby Organizatora. 

5. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przez Stowarzyszenie "Między 

Wisłą a Kampinosem",  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej „RODO”) informujemy:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie 

"Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. 

Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować 
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pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 

Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

− na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych, 

w tym w szczególności do rozpoznania potrzeb Wystawców, stworzenia 

odpowiedniej oferty handlowej, informowania o produktach i usługach, 

informowania o promocjach, akcjach i wydarzeniach; 

− w celu obsługi Zgłoszenia uczestnictwa w w/w warsztatach i podjęcia 

przez Administratora działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 

1 lit. b RODO); 

− w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, 

badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów,                   

dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz gdy będzie to niezbędne                                

do realizacji działań marketingowych; 

− w celu ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 

1 lit. d RODO), zaś w przypadku danych osobowych wrażliwych art. 9 ust. 

2 lit. b RODO; 

− w celu w celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, 

krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz 

popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, na moc ustawy 

z dnia 08 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia                    

20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.  

4) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

5) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej.   
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6)  Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom,                    

tylko na podstawie przepisów prawa, w szczególności do Zarządu 

Województwa Mazowieckiego, właściwym organom sanitarno-

epidemiologicznym lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak 

określają to przepisy prawa, do momentu żądania zaprzestania 

przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy czas 

przechowywania danych nie został określony przez przepisy szczegółowe lub 

niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Administratora. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu  

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych.  

9) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków 

Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania  

z pomocy Stowarzyszenia opisanych w Statucie.  

11)  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
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