REGULAMIN WYDARZENIA
„Food Design, czyli sztuka gotowania”
z dnia 9 maja 2019 roku (dalej odpowiednio „Regulamin”)
POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Organizatorem imprezy oznaczonej nazwą „Food Design, czyli sztuka gotowania” (dalej
odpowiednio „Wydarzenie”) 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. Wydarzenie organizowane jest na zlecenie Crystal Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02675), przy ul. Wołoskiej 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396201, NIP:
5252517426, REGON: 14582033400000 (dalej odpowiednio „Właściciel Centrum”), będącej
właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12 (dalej odpowiednio
„Centrum Handlowe”).
3. Wydarzenie odbywa się na terenie Centrum Handlowego (dalej odpowiednio „Miejsce
Wydarzenia”) w dniach 18-24 maja 2019 r. (dalej odpowiednio „Czas Wydarzenia”), z zastrzeżeniem
innych terminów wskazanych w Regulaminie. Miejsce Wydarzenia składa się ze:
a) strefy zlokalizowanej na drugim piętrze Centrum Handlowego w strefie restauracyjnej „Grand
Kitchen”, w której organizowane są:
(i).
warsztaty kulinarne zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1 do
Regulaminu (dalej „Harmonogram”), oraz
(ii).
atrakcje dodatkowe;
b) strefy zlokalizowanej na drugim piętrze Centrum Handlowego na zewnętrznym tarasie letnim;
c) sceny głównej zlokalizowanej na parterze Centrum Handlowego przy fontannie, w której
organizowane są:
(i).
pokazy kulinarne,
(ii).
warsztaty fotografii kulinarnej, zgodnie z Harmonogramem, oraz
(iii).
inne dodatkowe atrakcje.
4. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny. Udział w warsztatach kulinarnych (ust. 3 lit. a)
pkt (i)) oraz warsztatach fotografii kulinarnej (ust. 3 lit. c) pkt (ii)) wymaga uprzedniej rejestracji.
5. Wszelkie czynności związane z rejestracją udziału małoletniego uczestnika w warsztatach
kulinarnych 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.
WARUNKI UCZESTNICTWA W RODZINNYCH WARSZTATACH KULINARNYCH
W DNIACH 18-19 MAJA 2019 R.
(„dalej odpowiednio: „Warsztaty Rodzinne”)
6. Uczestnikami Warsztatów Rodzinnych może być wyłącznie para osób, w tym: małoletni, który w
chwili rozpoczęcia Warsztatów Rodzinnych ukończył piąty i jednocześnie nie ukończył szesnastego roku
życia oraz Zgłaszający.
7. W każdych pojedynczych Warsztatach Rodzinnych oznaczonych w Harmonogramie może wziąć
udział nie więcej niż sześć par uczestników.
8. Każdy uczestnik może wziąć udział w nie więcej niż jednych Warsztatach Rodzinnych oznaczonych,
odpowiednio, w Harmonogramie.
9. Warunkiem udziału w Warsztatach Rodzinnych w dniach 18-19 maja 2019 r. jest łącznie:

a) posiadanie przez Zgłaszającego Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów zgodnie z definicją
„Karty” zawartą w Regulaminie Programu Lojalnościowego Karta Stałego Klienta Galerii
Mokotów (dalej: „Karta Stałego Klienta”) dostępnego w sieci Internet pod adresem
elektronicznym
URL:
„https://www.galeriamokotow.pl//media/Unibail/Country~o~PL/Mokotow/Files/mokotow-regulamin-karta-stalegoklienta.pdf”;
b) dokonanie przez Zgłaszającego rejestracji, która polega na:
(i). wypełnieniu w terminie od dnia 13 maja 2019 roku do 16 maja 2019 roku do godz. 23:59
formularza elektronicznego, znajdującego się w Internecie pod adresem elektronicznym:
„https://www.galeriamokotow.pl/news-detail/rejestracja-warsztaty-rodzinne-weekend”
poprzez udostępnienie przez Zgłaszającego Organizatorowi następujących danych
osobowych:
−
imienia i nazwiska Zgłaszającego;
−
adresu e-mail Zgłaszającego;
−
numeru telefonu kontaktowego Zgłaszającego – jeżeli wyraża taką wolę;
oraz wypełnieniu formularza w formie pisemnej przez Zgłaszającego – w specjalnie
oznaczonym na potrzeby Warsztatów Rodzinnych miejscu znajdującym się w Miejscu
Wydarzenia w dniu Warsztatów Rodzinnych, w których bierze udział; Wzór formularza
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; albo
(ii). wypełnieniu formularza w formie pisemnej przez Zgłaszającego – w specjalnie oznaczonym
na potrzeby Warsztatów Rodzinnych miejscu znajdującym się w Miejscu Wydarzenia w
dniu Warsztatów Rodzinnych, w których bierze udział; Wzór formularza stanowi Załącznik
nr 2 do Regulaminu;
c) osobistym stawieniu się uczestnika wraz ze Zgłaszającym w Miejscu Wydarzenia nie później niż
na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Warsztatów Rodzinnych zgodnie z
Harmonogramem.
10. Rejestracji w sposób, o którym mowa w ust. 9 lit. b) pkt (i) dokonuje się dla nie więcej niż czterech
par uczestników każdego pojedynczych Warsztatów Rodzinnych w dniach 18-19 maja 2019 r.
oznaczonych w Harmonogramie. Pozostałe 2 pary uczestników tych Warsztatów Rodzinnych w dniach
18-19 maja 2019 r. rejestruje się w sposób, o którym mowa w ust. 9 lit. b) pkt (ii).
WARUNKI UCZESTNICTWA W RODZINNYCH WARSZTATACH KULINARNYCH
W DNIACH 20-24 MAJA 2019 R.
11. Postanowienie ust. 6-8 stosuje się wprost.
12.Warunkiem udziału w Warsztatach Rodzinnych w dniach 20-24 maja 2019 r. jest łącznie:
a) posiadanie przez Zgłaszającego Karty Stałego Klienta;
b) dokonanie przez Zgłaszającego rejestracji, która polega na:
(i). wypełnieniu w terminie od dnia 13 maja 2019 roku do 19 maja 2019 roku do godz. 23:59
formularza elektronicznego, znajdującego się w Internecie pod adresem elektronicznym:
„https://www.galeriamokotow.pl/news-detail/rejestracja-warsztaty-rodzinne-wtygodniu” poprzez udostępnienie przez Zgłaszającego Organizatorowi następujących
danych osobowych:
−
imienia i nazwiska Zgłaszającego;
−
adresu e-mail Zgłaszającego;
−
numeru telefonu kontaktowego Zgłaszającego – jeżeli wyraża taką wolę,
oraz wypełnieniu formularza w formie pisemnej przez Zgłaszającego – w specjalnie
oznaczonym na potrzeby Warsztatów Rodzinnych miejscu znajdującym się w Miejscu
Wydarzenia w dniu Warsztatów Rodzinnych, w których bierze udział; Wzór formularza
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;

c) osobistym stawieniu się uczestnika wraz ze Zgłaszającym w Miejscu Wydarzenia nie później niż
na 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Warsztatów Rodzinnych zgodnie z
Harmonogramem.
13. Rejestracji w sposób, o którym mowa w ust. 12 lit. b) pkt (i) dokonuje się dla nie więcej niż sześciu
par uczestników każdego z pojedynczych Warsztatów Rodzinnych w dniach 20-24 maja 2019 r.
oznaczonych w Harmonogramie.
WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH KULINARNYCH
DOROSŁYCH W DNIACH 20-24 MAJA 2019 R.
(„Warsztaty dla Dorosłych”)
14.Uczestnikiem Warsztatów dla Dorosłych może być osoba pełnoletnia.
15.W każdych pojedynczych Warsztatach dla Dorosłych oznaczonych w Harmonogramie może wziąć
udział nie więcej niż dwunastu uczestników.
16.Każdy uczestnik może wziąć udział w nie więcej niż jednych Warsztatach dla Dorosłych oznaczonych,
odpowiednio, w Harmonogramie.
17. Warunkiem udziału w Warsztatach dla Dorosłych jest łącznie:
a) posiadanie przez uczestnika Karty Stałego Klienta;
b) dokonanie przez uczestnika rejestracji, która polega na:
(i). wypełnieniu w terminie od dnia 13 maja 2019 roku do 19 maja 2019 roku do godz. 23:59
formularza elektronicznego, znajdującego się w Internecie pod adresem elektronicznym:
„https://www.galeriamokotow.pl/news-detail/rejestracja-warsztaty-dla-doroslych”
poprzez udostępnienie przez uczestnika Organizatorowi następujących danych
osobowych:
−
imienia i nazwiska uczestnika;
−
adresu e-mail uczestnika;
−
numeru telefonu kontaktowego uczestnika – jeżeli wyraża taką wolę,
oraz wypełnieniu formularza w formie pisemnej przez uczestnika – w specjalnie
oznaczonym na potrzeby Warsztatów dla Dorosłych miejscu znajdującym się w Miejscu
Wydarzenia w dniu Warsztatów dla Dorosłych, w których bierze udział; Wzór formularza
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
d) osobistym stawieniu się uczestnika w Miejscu Wydarzenia nie później niż na 15 minut przed
planowaną godziną rozpoczęcia Warsztatów dla Dorosłych zgodnie z Harmonogramem.
18.Rejestracji w sposób, o którym mowa ust. 17 lit. a) pkt (i) dokonuje się dla nie więcej niż 12
Uczestników każdych pojedynczych Warsztatów dla Dorosłych oznaczonych w Harmonogramie.
WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH
W DNIU 19 MAJA 2019 R.
(„Warsztaty Fotograficzne”)
19.Uczestnikiem Warsztatów Fotograficznych może być osoba fizyczna, która w chwili rozpoczęcia
Warsztatów Fotograficznych ukończyła szesnasty rok życia.
20.W każdych pojedynczych Warsztatach Fotograficznych oznaczonych w Harmonogramie może wziąć
udział nie więcej niż dwunastu uczestników.
21.Każdy uczestnik może wziąć udział w nie więcej niż jednych Warsztatach Fotograficznych
oznaczonych, odpowiednio, w Harmonogramie.
22. Warunkiem udziału w Warsztatach Fotograficznych jest łącznie:
c) posiadanie przez uczestnika Karty Stałego Klienta;
d) dokonanie przez uczestnika rejestracji, która polega na:
(i). wypełnieniu w terminie od dnia 13 maja 2019 roku do 16 maja 2019 roku do godz. 23:59
formularza elektronicznego, znajdującego się w Internecie pod adresem elektronicznym:

https://www.galeriamokotow.pl/news-detail/rejestracja-warsztaty-fotograficzne poprzez
udostępnienie przez uczestnika Organizatorowi następujących danych osobowych:
−
imienia i nazwiska uczestnika;
−
adresu e-mail uczestnika;
−
numeru telefonu kontaktowego uczestnika – jeżeli wyraża taką wolę,
oraz wypełnieniu formularza w formie pisemnej przez uczestnika – w specjalnie
oznaczonym na potrzeby Warsztatów dla Dorosłych miejscu znajdującym się w Miejscu
Wydarzenia w dniu Warsztatów Fotograficznych, w których bierze udział; Wzór formularza
stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu; albo
(ii). wypełnieniu formularza w formie pisemnej przez uczestnika – w specjalnie oznaczonym na
potrzeby Warsztatów Rodzinnych miejscu znajdującym się w Miejscu Wydarzenia w dniu
Warsztatów Fotograficznych, w których bierze udział; Wzór formularza stanowi Załącznik
nr 4 do Regulaminu;
e) osobistym stawieniu się uczestnika w Miejscu Wydarzenia nie później niż na 15 minut przed
planowaną godziną rozpoczęcia Warsztatów Fotograficznych zgodnie z Harmonogramem.
23.Rejestracji w sposób, o którym mowa ust. 17 lit. a) pkt (i) dokonuje się dla nie więcej niż 12
uczestników każdych pojedynczych Warsztatów Fotograficznych oznaczonych w Harmonogramie.
DANE OSOBOWE
24. Administratorem, w rozumieniu RODO, danych osobowych Uczestnika w związku z Wydarzeniem,
jest Elżbieta Dmowska-Mędrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta DmowskaMędrzycka
MediaDEM”,
ul.
Kołobrzeska
34,
02-923
Warszawa,
e-mail:
„dane_osobowe@mediadem.pl” i numerem telefonu: +48 22 642 24 16.
25. Organizator może korzystać z usług podmiotów przetwarzających, w rozumieniu RODO,
powierzając im dokonywanie przetwarzania w swoim imieniu na podstawie umowy lub innego
instrumentu prawnego.
26.Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach:
a) przeprowadzenia Wydarzenia i wykonania umów zgodnie z Regulaminem, w tym zawartych
przy użyciu formularzy – podstawą prawną przetwarzania jest ich niezbędność do wykonania
tych umów, których stroną jest Uczestnik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji innych obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności
przepisów podatkowych, z zakresu rachunkowości, praw konsumenta – podstawą prawną
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art. 6 ust. 1
lit c RODO);
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Organizatora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Organizatora polegający na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi
roszczeniami przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
27.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Wydarzenia oraz wykonywania umów zawartych przy użyciu Regulaminu, w tym przy
użyciu formularzy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym
okresie dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z
przepisów prawa.
28.Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w
Warsztatach.
29.Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Warsztatach.

30.W zakresie przetwarzania swoich danych osobowych Uczestnik może żądać, na mocy art. 15 – 22
RODO, od Organizatora:
a) uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące, a jeżeli ma to
miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
(i). cele przetwarzania,
(ii). kategorie odnośnych danych osobowych,
(iii). informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe Uczestnika
zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych; jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Uczestnik ma prawo zostać poinformowany
o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych
z przekazaniem,
(iv). w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych Uczestnika,
a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
(v). informacje o prawie do żądania od Organizatora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczącego Uczestnika oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania,
(vi). informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
(vii). jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Uczestnika – wszelkie dostępne informacje
o ich źródle,
(viii). informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania dla Uczestnika;
b) niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe;
z uwzględnieniem celów przetwarzania Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia;
c) niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Organizator ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
(ix). dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
(x). Uczestnik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
(xi). Uczestnik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Uczestnik wnosi
sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
(xii). dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(xiii). dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
Organizator,
(xiv). dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
− Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Organizatorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
− Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
− Uczestnik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
e) by otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Organizatorowi, oraz ma
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
Organizatora, jeżeli:
− przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2
lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) by dane osobowe, o których mowa w lit. e), zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
g) by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na niego wpływa.
31. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść sprzeciw:
a) w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
b) w dowolnym momencie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby
takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane
z takim marketingiem bezpośrednim;
c) z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli dane osobowe są przetwarzane do
celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1
RODO – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
32. Żądania i sprzeciwy dotyczące danych osobowych można składać na adres: ul. Kołobrzeska 34, 02923 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres elektroniczny „dane_osobowe@mediadem.pl” lub
pod numerem telefonu: +48 22 642 24 16.
33. Uczestnik może również, na mocy art. 77 ust. 1 RODO, wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych
osobowych go dotyczące narusza RODO. Dane do kontaktu z Prezesem Urzędu Ochrony Danych
Osobowych są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, numer telefonu: +48 (22) 531 03 00.
34. Organizator podaje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Uczestnika, podmiotów przetwarzających, z usług których korzysta przy przetwarzaniu, i inne
wymagane przez RODO w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym
https://dane-osobowe.mediadem.com.pl/.
ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
35. Niepełnoletni uczestnicy Wydarzenia 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.
36. Organizator nie świadczy usługi opieki w czasie Wydarzenia.
37. W każdym przypadku, za szkody, których sprawcą w czasie Wydarzenia jest niepełnoletni uczestnik
Wydarzenia, odpowiedzialność ponosi jego rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, która z mocy
ustawy lub umowy jest zobowiązana do opieki nad małoletnim– zgodnie z przepisami prawa, w
szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu cywilnego.
38. Z urządzeń dostępnych w trakcie Wydarzenia należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i
zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami przedstawicieli Organizatora.

39. Uczestnik Wydarzenia, którego zachowanie może zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub
porządkowi w trakcie Wydarzenia może być niedopuszczona do udziału w Wydarzeniu przez
Organizatora.
40. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania podczas Wydarzenia podstawowych
zasad higieny, jak również niezwłocznie stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora.
41. Organizator informuje, że do przygotowania potraw w trakcie warsztatów kulinarnych
wykorzystywane są środki spożywcze i ich składniki, w tym substancje i produkty, powodujące alergie
lub reakcje nietolerancji (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Uczestnik lub osoba działająca w imieniu
uczestnika uwzględniając stan zdrowia Uczestnika i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach
kulinarnych, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i przekazać wszelkie istotne informacje
odnośnie stanu zdrowia uczestnika Organizatorowi.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
42. Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z Wydarzeniem.
43. Reklamacja może być złożona pisemnie:
a) w Czasie Wydarzenia w Miejscu Wydarzenia;
b) pisemnie na adres miejsca działalności gospodarczej Organizatora.
44. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko zgłaszającego, jego adres do korespondencji, jak
również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
45. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
46. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do regulaminu z dnia 9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka gotowania”. Harmonogram warsztatów
Rodzinne warsztaty kulinarne, 18 maja 2019 roku – sobota
Warsztat nr 1:
godz. 12:00
Warsztat nr 2: W warsztatach mogą wziąć udział pary: dziecko z rodzicem lub
opiekunem
godz. 13:30
Warsztat nr 3:
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadania przez dorosłego
godz. 15:00
uczestnika Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów
Warsztat nr 4:
godz. 16:30
Rodzinne warsztaty kulinarne, 19 maja 2019 roku – niedziela
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział pary: dziecko z rodzicem lub
opiekunem
godz. 12:00
Warsztat nr 2:
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadania przez dorosłego
godz. 13:30
uczestnika Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów
Warsztat nr 3:
godz. 15:00

Każdy warsztat trwa
około 60 minut.
Maksymalna liczba
uczestników: 12 (6 par)

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
PIĘTRO 2

Każdy warsztat trwa
około 60 minut.
Maksymalna
liczba
uczestników: 12 (6 par)

Warsztat nr 4:
godz. 16:30
Warsztaty fotografii kulinarnej, 19 maja 2019 roku – niedziela
Strefa Food design – scena główna
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Każdy warsztat trwa
około
90
minut.
przy fontannie
godz. 12:30
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie przez uczestnika
PARTER
Warsztat nr 2: Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów
Maksymalna
liczba
godz. 14:00
uczestników: 12 osób
Warsztat nr 3:
godz. 15:30
Rodzinne warsztaty edukacyjno-kulinarne, 20 maja - poniedziałek

Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział pary: dziecko z rodzicem lub
godz. 17:30
opiekunem

Każdy warsztat trwa
około 60 minut.

Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.
godz. 19:00
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie przez uczestnika
Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów Karty Stałego Klienta Galerii
Mokotów
Rodzinne warsztaty edukacyjno-kulinarne, 21 maja – wtorek
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział pary: dziecko z rodzicem lub
godz. 17:30
opiekunem

Każdy warsztat trwa
około 60 minut.

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadania przez dorosłego Maksymalna
liczba PIĘTRO 2
uczestnika Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów
uczestników: 12 (6 par)
Warsztaty kulinarne dla dorosłych, 20 maja - poniedziałek

Maksymalna
uczestników: 12
Każdy warsztat trwa
około 60 minut.

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
liczba PIĘTRO 2

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadania przez dorosłego Maksymalna
liczba PIĘTRO 2
uczestnika Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów
uczestników: 12 (6 par)
Warsztaty kulinarne dla dorosłych, 21 maja - wtorek
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia. Każdy warsztat trwa
godz. 19:00
około 60 minut.
Strefa „Good Food” w strefie
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie przez uczestnika
restauracyjnej „Grand Kitchen”
Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów Karty Stałego Klienta Galerii Maksymalna
liczba PIĘTRO 2
Mokotów
uczestników: 12
Rodzinne warsztaty edukacyjno-kulinarne, 22 maja – środa
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział pary: dziecko z rodzicem lub
Każdy warsztat trwa
godz. 17:30
opiekunem
około 60 minut.
Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadania przez dorosłego
Maksymalna liczba
PIĘTRO 2
uczestnika Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów
uczestników: 12 (6 par)
Warsztaty kulinarne dla dorosłych, 22 maja - środa

Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.
godz. 19:00
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie przez uczestnika
Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów Karty Stałego Klienta Galerii
Mokotów
Rodzinne warsztaty edukacyjno-kulinarne, 23 maja – czwartek
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział pary: dziecko z rodzicem lub
godz. 17:30
opiekunem

Każdy warsztat trwa
około 60 minut.

Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadania przez dorosłego
uczestnika Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów
Warsztaty kulinarne dla dorosłych, 23 maja – czwartek
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.
godz. 19:00
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie przez uczestnika
Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów Karty Stałego Klienta Galerii
Mokotów
Rodzinne warsztaty edukacyjno-kulinarne, 24 maja – piątek
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział pary: dziecko z rodzicem lub
godz. 17:30
opiekunem

Maksymalna liczba
uczestników: 12 (6 par)

Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadania przez dorosłego
uczestnika Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów
Warsztaty kulinarne dla dorosłych, 24 maja – piątek
Warsztat nr 1: W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.
godz. 19:00
Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie przez uczestnika
Karty Stałego Klienta Galerii Mokotów Karty Stałego Klienta Galerii
Mokotów

Maksymalna liczba
uczestników: 12 (6 par)

Maksymalna liczba
uczestników: 12
Każdy warsztat trwa
około 60 minut.

Każdy warsztat trwa
około 60 minut.
Maksymalna liczba
uczestników: 12
Każdy warsztat trwa
około 60 minut.

Każdy warsztat trwa
około 60 minut.
Maksymalna liczba
uczestników: 12

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
PIĘTRO 2

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
PIĘTRO 2

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
PIĘTRO 2

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
PIĘTRO 2

Strefa „Good Food” w strefie
restauracyjnej „Grand Kitchen”
PIĘTRO 2

Załącznik nr 2 do regulaminu z dnia 9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka
gotowania”. Formularz Zgłoszeniowy do Rodzinnych Warsztatów Kulinarnych
Miejscowość…………………….*, dnia …………………..*
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenie do Rodzinnych Warsztatów Kulinarnych przeprowadzanych
w ramach wydarzenia „Food Design, czyli sztuka gotowania
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA I JEGO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
(imię i nazwisko Uczestnika nr 1)* ………..……………………………..……………………………..…………………………………………..
(data urodzenia Uczestnika nr 1)* …………………………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika nr 2 – przedstawiciela ustawowego Uczestnika nr 1)*………………………………………………………………………………………..
(nr tel. kontaktowego Uczestnika nr 2)*: …..………………………………………………………………………………..
(informacja o środkach spożywczych i ich składnikach, w szczególności substancjach lub produktach, powodujących u rejestrowanych
Uczestników alergie lub reakcje nietolerancji)*:
…..………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………..…..……………………………………….
………………………………………..…..………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………..….
.………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………..…..…………………………………………..
……………………………………..…..………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………

Podane wyżej dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach, w sposób i przez administratora – określonych w regulaminie z dnia
9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka gotowania” opublikowanego w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem
elektronicznym https://www.galeriamokotow.pl/-/media/Unibail/Country~o~PL/Mokotow/News/Events/food-design-sztukagotowania/warsztaty/regulamin-warsztaty-food-design-galeria-mokotow-final.ashx?la=pl-PL oraz w poniższych oświadczeniach.
WIĄŻĄCE OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONE PRZEZ UCZESTNIKA NR 2 W SWOIM IMIENIU ORAZ W IMIENU UCZESTNIKA NR 1

1) Niniejszym w imieniu swoim oraz Uczestnika, którego dane podaję powyżej, a którego jestem
przedstawicielem ustawowym, oświadczam, że regulamin z dnia 9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design,
czyli sztuka gotowania” opublikowany w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym
„https://www.galeriamokotow.pl/-/media/Unibail/Country~o~PL/Mokotow/News/Events/food-designsztuka-gotowania/warsztaty/regulamin-warsztaty-food-design-galeria-mokotow-final.pdf”
został
mi
dostarczony na trwałym nośniku, akceptuję jego treść bez zastrzeżeń i mam świadomość, iż jego
postanowienia są dla mnie oraz tegoż Uczestnika wiążące.
……………………………………….*
(podpis Uczestnika nr 2)

2) Niniejszym w imieniu swoim oraz uczestnika, którego dane podaję powyżej, a którego jestem
przedstawicielem ustawowym, zezwalam na utrwalanie, w tym filmowanie i fotografowanie, swojego
wizerunku oraz wizerunku osoby tegoż uczestnika a także na rozpowszechnianie tego wizerunku bez
wynagrodzenia w związku z udziałem w Wydarzeniu, a także w celu reklamy i promocji Galerii Mokotów.
Przez reklamę i promocję rozumie się w szczególności wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, zwielokrotnianie,
publiczne wystawianie, wyświetlanie, w tym w sieci telekomunikacyjnej „Internet”, w szczególności na
profilu Galerii Mokotów na Facebooku i Instagramie, publikowanie w prasie, wydawanie drukiem i
zwielokrotnianie każdą inną znaną techniką – przez Organizatora lub Właściciela Centrum w rozumieniu tego
regulaminu. Organizatora lub Właściciel Centrum ten może zezwolić osobie trzeciej na korzystanie z tego
wizerunku w zakresie ograniczonym zezwoleniem, o którym mowa w zdaniach poprzedzających.
…………………………………….
(podpis Uczestnika nr 2)
*Wymagane jest uzupełnienie odpowiednio pól. Formularz bez wypełnionego pola uważa się za niedoręczony Organizatorowi.

Załącznik nr 3 do regulaminu z dnia 9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka
gotowania”. Formularz Zgłoszeniowy do Warsztatów dla Dorosłych
Miejscowość…………………….*, dnia …………………..*
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenie do Warsztatów dla Dorosłych
w ramach wydarzenia „Food Design, czyli sztuka gotowania
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
(imię i nazwisko Uczestnika)* ………..……………………………..……………………………..…………………………………………..
(data urodzenia Uczestnika)* …………………………………………………………………
(nr tel. kontaktowego Uczestnika)*: …..………………………………………………………………………………..
(informacja o środkach spożywczych i ich składnikach, w szczególności substancjach lub produktach, powodujących u rejestrowanego
Uczestnika alergie lub reakcje nietolerancji)*:
…..………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………..…..……………………………………….
………………………………………..…..………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………..….
.………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………..…..…………………………………………..
……………………………………..…..………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………

Podane wyżej dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach, w sposób i przez administratora – określonych w regulaminie z dnia
9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka gotowania” opublikowanego w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem
elektronicznym https://www.galeriamokotow.pl/-/media/Unibail/Country~o~PL/Mokotow/News/Events/food-design-sztukagotowania/warsztaty/regulamin-warsztaty-food-design-galeria-mokotow-final.ashx?la=pl-PL oraz w poniższych oświadczeniach.
WIĄŻĄCE OŚWIADCZENIA WOLI UCZESTNIKA

1) Niniejszym oświadczam, że regulamin z dnia 9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka
gotowania” opublikowany w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym
https://www.galeriamokotow.pl/-/media/Unibail/Country~o~PL/Mokotow/News/Events/food-designsztuka-gotowania/warsztaty/regulamin-warsztaty-food-design-galeria-mokotow-final.ashx?la=pl-PL został
mi dostarczony na trwałym nośniku, akceptuję jego treść bez zastrzeżeń i mam świadomość, iż jego
postanowienia są dla mnie wiążące
……………………………………….*
(podpis Uczestnika)
2)

Niniejszym zezwalam na utrwalanie, w tym filmowanie i fotografowanie, mojego wizerunku, a także na
rozpowszechnianie tego wizerunku bez wynagrodzenia w związku z moim udziałem w Wydarzeniu, a także
w celu reklamy i promocji Galerii Mokotów. Przez reklamę i promocję rozumie się w szczególności
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, zwielokrotnianie, publiczne wystawianie, wyświetlanie, w tym w sieci
telekomunikacyjnej „Internet”, w szczególności na profilu Galerii Mokotów na Facebooku i Instagramie,
publikowanie w prasie, wydawanie drukiem i zwielokrotnianie każdą inną znaną techniką – przez
Organizatora lub Właściciela Centrum w rozumieniu tego regulaminu. Organizatora lub Właściciel Centrum
ten może zezwolić osobie trzeciej na korzystanie z tego wizerunku w zakresie ograniczonym zezwoleniem, o
którym mowa w zdaniach poprzedzających.
…………………………………….
(podpis Uczestnika)

*Wymagane jest uzupełnienie odpowiednio pól. Formularz bez wypełnionego pola uważa się za niedoręczony Organizatorowi.

Załącznik nr 4 do regulaminu z dnia 9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka
gotowania”. Formularz Zgłoszeniowy do Warsztatów Fotograficznych
Miejscowość…………………….*, dnia …………………..*
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenie do Warsztatów Fotograficznych
w ramach wydarzenia „Food Design, czyli sztuka gotowania
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
(imię i nazwisko Uczestnika)* ………..……………………………..……………………………..…………………………………………..
(data urodzenia Uczestnika)* …………………………………………………………………
(nr tel. kontaktowego Uczestnika)*: …..………………………………………………………………………………..

Podane wyżej dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach, w sposób i przez administratora – określonych w regulaminie z dnia
9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka gotowania” opublikowanego w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem
elektronicznym https://www.galeriamokotow.pl/-/media/Unibail/Country~o~PL/Mokotow/News/Events/food-design-sztukagotowania/warsztaty/regulamin-warsztaty-food-design-galeria-mokotow-final.ashx?la=pl-PL oraz w poniższych oświadczeniach.
WIĄŻĄCE OŚWIADCZENIA WOLI UCZESTNIKA

3) Niniejszym oświadczam, że regulamin z dnia 9 maja 2019 r. wydarzenia „Food Design, czyli sztuka
gotowania” opublikowany w sieci telekomunikacyjnej „Internet” pod adresem elektronicznym
https://www.galeriamokotow.pl/-/media/Unibail/Country~o~PL/Mokotow/News/Events/food-designsztuka-gotowania/warsztaty/regulamin-warsztaty-food-design-galeria-mokotow-final.ashx?la=pl-PL został
mi dostarczony na trwałym nośniku, akceptuję jego treść bez zastrzeżeń i mam świadomość, iż jego
postanowienia są dla mnie wiążące
……………………………………….*
(podpis Uczestnika)
4)

Niniejszym zezwalam na utrwalanie, w tym filmowanie i fotografowanie, mojego wizerunku, a także na
rozpowszechnianie tego wizerunku bez wynagrodzenia w związku z moim udziałem w Wydarzeniu, a także
w celu reklamy i promocji Galerii Mokotów. Przez reklamę i promocję rozumie się w szczególności
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, zwielokrotnianie, publiczne wystawianie, wyświetlanie, w tym w sieci
telekomunikacyjnej „Internet”, w szczególności na profilu Galerii Mokotów na Facebooku i Instagramie,
publikowanie w prasie, wydawanie drukiem i zwielokrotnianie każdą inną znaną techniką – przez
Organizatora lub Właściciela Centrum w rozumieniu tego regulaminu. Organizatora lub Właściciel Centrum
ten może zezwolić osobie trzeciej na korzystanie z tego wizerunku w zakresie ograniczonym zezwoleniem, o
którym mowa w zdaniach poprzedzających.
…………………………………….
(podpis Uczestnika)

*Wymagane jest uzupełnienie odpowiednio pól. Formularz bez wypełnionego pola uważa się za niedoręczony Organizatorowi.

