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mEATing - warsztaty kulinarne 
 

REGULAMIN 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest Dawid Furmanek mEATing z siedzibą w 
Lublinie (20-582), ul. Kryształowa 30/6, numer NIP: 9181990582 zwany dalej 
,,Organizatorem). 

 
2. Osoba, która kupuje udział w warsztacie (zwana dalej ,,Uczestnik”), wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dawid Furmanek mEATing w 
rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. 

 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i 

utrwalania przebiegu warsztatów oraz wykorzystania w ten sposób zdobytych 
materiałów w celu promocji w mediach.   

 
4. Zgłoszenie do udziału w warsztatach wymienionych na stronie m-eat-ing.pl jest 

możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszego 
Regulaminu. 

 
5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie m-eat-ing.pl nie gwarantuje 

uczestnictwa w warsztatach. Dokonanie wpłaty pełnej kwoty należnej za konkretny 
warsztat oraz otrzymanie e-maila od Organizatora potwierdzającego otrzymanie 
pełnej należności gwarantuje miejsce na wybranym przez Uczestnika warsztacie. 
Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. 

 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  Zmiana nie 

dotyczy Uczestników, którzy zaakceptowali regulamin przy zakupie uczestnictwa w 
warsztatach, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę. 

 
 

II. Warsztaty 
 

1. Dawid Furmanek mEATing organizuje warsztaty kulinarne dla osób pełnoletnich oraz 
dzieci powyżej 6 roku życia. Dzieci biorące udział w warsztatach muszą pozostawać 
pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie odpowiedzialność.  

 
2. Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora w mailu 

potwierdzającym udział w warsztatach. Warsztaty mogą być prowadzone przez 
jedną, dwie lub więcej osób. 
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3. Warsztaty są prowadzone w języku polskim. Warsztaty mogą być prowadzone także 

w innym niż polskim języku – ta informacja jest dostępna na podstronach m-eat-
ing.pl opisujących konkretne warsztaty. 

  
4. Czas warsztatu jest określony w opisie warsztatu na stronie internetowej 

Organizatora. Organizator ma prawo do zmiany czasu warsztatów uwzględniając 
dynamikę pracy grupy oraz stopień przyswojenia wiedzy przez Uczestników, po 
wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z Uczestnikami warsztatu. 

 
5. Organizator ma prawo do: zmiany godziny rozpoczęcia warsztatów, zmiany miejsca 

realizacji warsztatów, odwołania warsztatów na skutek okoliczności nadzwyczajnych 
oraz niezawinionych przez Organizatora albo gdy liczba uczestników zapisanych do 
udziału w warsztatach jest mniejsza niż 6 osób. Organizator powiadomi uczestników 
drogą mailową lub telefoniczną o wyżej wymienionych zmianach lub odwołaniu 
warsztatu maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatu. W przypadku 
odwołania warsztatu Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin 
warsztatu lub inny temat warsztatów - w wypadku braku zgody Uczestnika na zmianę 
terminu lub tematu warsztatu, Organizator dokona zwrotu opłaty wniesionej przez 
Uczestnika niezwłocznie po uzyskaniu od Uczestnika informacji mailowej o braku 
zgody. 

 
6. Organizator zapewni Uczestnikom praktyczne wykonanie potraw wymienionych w 

opisie konkretnego warsztatu na m-eat-ing.pl. Organizator przekaże uczestnikom 
warsztatów informacje o sposobie przygotowania poszczególnych potraw, wręczając 
dodatkowo wydrukowane przepisy przygotowywanych w trakcie zajęć dań. 
Organizator nie odpowiada za poziom przyswojenia wiedzy oraz jakość wykonanych 
potraw przez Uczestników.  

 
7. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, iż produkty 

używane na warsztatach mogą u niektórych osób wywoływać reakcje alergiczne. 
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie 
spowodują zagrożenia zdrowia u niego lub u innych osób biorących udział w 
warsztatach. Na wniosek Uczestnika, wysłany na mail: kontakt@m-eat-ing.pl, 
Organizator udzieli informacji na temat używanych na warsztatach produktów. 
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki wykonanych i spożywanych przez siebie 
w trakcie warsztatów produktów i potraw.  

 
8. Uczestnik podczas warsztatów nie może używać własnych produktów spożywczych 

oraz narzędzi, jeśli Organizator nie wyraził na to zgody. 
 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu warsztatów oraz 
wykonywanych dań na warsztatach. 

 

mailto:kontakt@m-eat-ing.pl
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10. Uczestnik podczas warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych 
zasad higieny. 

 
11.  Przed rozpoczęciem warsztatów Uczestnik ma obowiązek poinformować 

Organizatora o swoich uczuleniach pokarmowych i ewentualnych chorobach, które 
mogą mieć  wpływ na zdrowie oraz bezpieczeństwo jego oraz innych osób 
uczestniczących w warsztatach. Bez względu na stan zdrowia Uczestnika jest on 
zobowiązany do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa zdrowia. 

 
12. Za szkody spowodowane zaniedbaniami oraz nieostrożnymi lub lekkomyślnymi 

działaniami w trakcie warsztatów w stosunku do innych Uczestników lub samego 
siebie, jest odpowiedzialny sam Uczestnik. Przed przystąpieniem do warsztatów 
Uczestnik zostanie zapoznany z obsługą i działaniem sprzętów dostarczonych przez 
Organizatora.  Uczestnik obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia sprzętu i akcesoriów kuchennych dostarczonych przez 
Organizatora, jeśli ich użytkowanie było niezgodne z zasadami obsługi przekazanymi 
przed rozpoczęciem warsztatów. Organizator ma prawo zakazać uczestnikowi udziału 
w warsztatach jeżeli jego zachowanie zakłóca w jakikolwiek sposób przebieg 
warsztatów. W tym wypadku opłata za warsztat nie podlega zwrotowi. 
 

13. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, chyba że 
są one niezbędne do przygotowania i wykonania potraw lub Organizator na to 
zezwoli. 

 
 

III. Zakup i rezygnacja 
 

1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie udziału na wybranych 
warsztatach kulinarnych. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje 
zaprezentowane na stronie www.m-eat-ing.pl szczegóły dotyczące wybranego  
warsztatu oraz akceptuje w pełni brzmienie niniejszego Regulaminu. 

 
2. Uczestnik kupuje uczestnictwo w warsztatach poprzez wypełnienie formularza on-

line dostępnego przy konkretnym szkoleniu (przycisk "Zapisz się") na stronie www.m-
eat-ing.pl oraz wniesienie opłaty na wskazany w e-mailu numer konta Organizatora. 
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie 
uczestnictwa w warsztatach e-mailem, które gwarantuje uczestnictwo w warsztacie. 
W wypadku nieotrzymania maila potwierdzającego uczestnictwo w ciągu 72 godzin 
od momentu dokonania opłaty, prosimy o kontakt telefoniczny z Organizatorem pod 
numerami podanymi na stronie www.m-eat-ing.pl, w zakładce Kontakt. 
Niedokonanie wpłaty w ciągu 72 godzin od zgłoszenia on-line jest jednoznaczne z 
rezygnacją z warsztatu. Miejsce jest przekazywane kolejnej osobie, która opłatę w 
terminie uiściła. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez 

http://www.cookup.pl/
http://www.m-eat-ing.pl/
http://www.m-eat-ing.pl/
http://www.m-eat-ing.pl/
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Organizatora. Organizator nie odpowiada za błędy zaistniałe podczas księgowania 
płatności przez banki lub inne instytucje finansowe. 

 
3. Uczestnik może bezkosztowo zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach po 

wcześniejszym powiadomieniu Organizatora wyłącznie drogą mailową na adres 
kontakt@m-eat-ing.pl najpóźniej w terminie 72 godziny przed rozpoczęciem 
warsztatu. W ciągu 24 godzin od wpłynięcia do Organizatora maila z informacją o 
rezygnacji (wraz ze swoim numerem konta bankowego), Uczestnik otrzyma e-mail 
zwrotny z potwierdzeniem anulacji uczestnictwa w warsztacie. Pełna należność za 
warsztat zostanie zwrócona niezwłocznie na konto bankowe Uczestnika. W 
przypadku nieotrzymania od organizatora potwierdzenia anulacji, prosimy o kontakt 
telefoniczny z Organizatorem pod numerami podanymi na stronie www.m-eat-ing.pl, 
w zakładce Kontakt. Wpłacona należność nie zostanie w pełni zwrócona w wypadku, 
kiedy Uczestnik nie powiadomi Organizatora o swojej nieobecności lub zrobi to 
później niż 72 godziny przed terminem rozpoczęcia warsztatu. Uczestnik może 
wskazać inną osobę na swoje miejsce. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować 
organizatora droga mailową na adres kontakt@m-eat-ing.pl najpóźniej 24 godziny 
przed rozpoczęciem warsztatów podając imię i nazwisko, e-mail oraz telefon 
kontaktowy tej osoby. Uczestnictwo nowej osoby jest możliwe po zapoznaniu się i 
zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu – Organizator przed warsztatem 
prześle drogą mailową nowemu uczestnikowi wzór oświadczenia o zapoznaniu się z 
niniejszym regulaminem. Takie oświadczenie nowy uczestnik musi wysłać w formie 
podpisanego skanu na adres e-mail Organizatora – warunek konieczny do udziału 
nowej osoby w zastępstwie w warsztacie. Zmiana osoby zostanie dokonana bez 
żadnych dodatkowych opłat. 

 
4. W ramach zakupionego uczestnictwa w warsztatach Organizator gwarantuje  

praktyczne zajęcia grupowe z prowadzącym, wszystkie artykuły spożywcze niezbędne 
do uczestnictwa w warsztatach, możliwość używania wszystkich sprzętów 
kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach, skrypt z wydrukowanymi 
przepisami potraw przygotowywanych podczas warsztatów, udostępnienie fartucha 
kuchennego na czas trwania zajęć, napoje do korzystania podczas warsztatów. 

 
5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich 

złotych (PLN). Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia 
zamówienia. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych 
warsztatach. 

 

IV. Voucher 
 

1. Uczestnik może zakupić voucher upominkowy na stronie www.m-eat-ing.pl poprzez 
wypełnienie formularza w odpowiedniej zakładce pt. „Zrób prezent”. Są dostępne 
dwa rodzaje voucherów: 150 zł oraz 230 zł. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza on-
line Uczestnik otrzymuje e-mail z prośbą o opłacenie wybranej kwoty za voucher na 

http://www.m-eat-ing.pl/
http://www.m-eat-ing.pl/
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konto bankowe Organizatora. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora 
Uczestnik otrzyma e-mailem zwrotnym voucher w formie pliku PDF z unikatowym 
kodem.  

 
2. Voucher z kodem może być przekazany dowolnej osobie. Osoba chcąca wykorzystać 

voucher, zapisuje się na wybrany warsztat na stronie m-eat-ing.pl, na który są wolne 
miejsca, podaje kod vouchera oraz akceptuje niniejszy regulamin. Jeśli wartość 
wykorzystywanego vouchera jest równoważna z wartością wybranego warsztatu, 
Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach mailem, które 
gwarantuje uczestnictwo w warsztacie. Jeśli cena warsztatu jest wyższa niż wartość 
vouchera, Uczestnik dostaje informację mailem o kwocie dopłaty. Po zaksięgowaniu 
dopłaty na koncie Organizatora, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w 
warsztatach mailem, które gwarantuje uczestnictwo w warsztacie. Jeśli cena 
warsztatu jest niższa niż wartość vouchera, Uczestnik dostaje informację mailem o 
pozostałej kwocie do wykorzystania. Pozostałą kwotę z vouchera Uczestnik 
wykorzystuje na kolejny warsztat zgłaszając się w ten sam sposób jak za pierwszym 
razem, tj. posługując się tym samym voucherem (tym samym unikatowym kodem). W 
przypadku nieotrzymania maila potwierdzającego uczestnictwo w warsztacie prosimy 
o kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerami podanymi na stronie www.m-
eat-ing.pl, w zakładce Kontakt.  Niedokonanie wpłaty lub dopłaty w ciągu 72 godzin 
od zgłoszenia on-line jest jednoznaczne z rezygnacją z warsztatu. Miejsce jest 
przekazywane kolejnej osobie, która opłaciła udział w warsztatach. Voucher jest 
ważny 2 miesiące od daty jego zakupu. Środki finansowe przypisane do jednego 
vouchera są wykorzystywane do momentu ich pełnego wykorzystania w okresie 2-
miesięczyn od daty zakupy vouchera. Po okresie dwóch miesięcy od daty zakupy, bez 
względu na dostępne środki / ich brak, voucher traci całkowicie ważność. 
 

3. Organizator nie odpowiada za wykorzystanie środków vouchera w jakimkolwiek 
stopniu przez osoby trzecie lub do tego nieupoważnione, lub obce, lub spokrewnione 
względem osoby kupującej. Organizator nie weryfikuje w jaki sposób osoba 
wykorzystująca voucher go uzyskała/otrzymała. 

 
- - - 
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 11.08.14 

http://www.m-eat-ing.pl/
http://www.m-eat-ing.pl/

