
 

Regulamin Oferty edukacyjnej Stowarzyszenia Dolina Karpia 

I. WSTĘP 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji oferty edukacyjnej w 

Dolinie Karpia.   

2. Organizatorem Oferty edukacyjnej (przez Ofertę edukacyjną rozumiemy: 

warsztaty/wycieczki/ofertę menu lokalnego), zwaną dalej Ofertą, jest Stowarzyszenie Dolina 

Karpia z siedzibą w Zatorze, ul. Rynek 2, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji, ZOS pod numerem: 0000257705, numer NIP: 5492258697, 

numer Regon 120267925, zwane dalej Stowarzyszeniem. Dane kontaktowe: 

biuro@dolinakarpia.org, numer telefonu: 33 8410 584. 

3. Wykonawcami poszczególnych usług w ramach Oferty są Właściciele poszczególnych obiektów, w 

których realizowana będzie Oferta lub osoby przez nich wyznaczone, zwani dalej Wykonawcami 

Oferty. 

4. Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba korzystająca z Oferty edukacyjnej.  

5. Zgłaszając swój udział w Ofercie, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu. 

Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika może spowodować wykluczenie z uczestnictwa w 

Ofercie. 

6. Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Ofercie, zwanego dalej 

Zgłoszeniem, i obowiązuje każdego Uczestnika. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Warunkiem udziału w Ofercie jest złożenie przez Uczestnika Zgłoszenia zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez 

Organizatora. 

2. Organizator organizuje Ofertę dla osób dorosłych i dla dzieci pod opieką osób dorosłych. Za dzieci 

biorące udział w Ofercie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. Dzieci do lat trzech w 

Ofercie uczestniczą bezpłatnie, za wyjątkiem oferty menu lokalnego. 

3. Oferta organizowana jest w miejscu wyznaczonym przez Organizatora lub innym miejscu 

ustalonym i zaakceptowanym przez Organizatora. 

4. Usługi w ramach Oferty prowadzone są w języku polskim, chyba że w opisie wskazano inny język. 

5. Liczba Uczestników biorących udział w Ofercie jest ograniczona. Minimalna oraz maksymalna 

liczba osób w Ofercie jest następująca: 

 30 max/8 min - Wycieczka ornitologiczna po kompleksie stawowym Przeręb – Towarzystwo 

na rzecz Ziemi 

 15 max/4 min - Warsztaty pszczelarskie wraz z degustacją miodów – Pasieka u Wojtka 

 15 max/10 min - Warsztaty z produkcji Krówki Zatorskiej – Lolly Polly Sp. z o. o. Sp. k. 

 15 max/3 min - Warsztaty pszczelarskie – Pasieka na Zastawiu 

 20 max/8 min - Spływ kajakowy malowniczą Wisłą i Kanałem Łączańskim – Kajaki na Wiśle.pl 

 20 max/8 min - Warsztaty artystyczne Karp zaklęty w drewnie – Regionalny Ośrodek Kultury 

Doliny Karpia w Zatorze 



 12 max/8 min - Rejs galarem po Wiśle lub Kanale Łączańskim - Międzyszkolny Klub Kajakowy 

w Łączanach 

 8 max/5 min - Warsztaty ceramiczne - Pracownia Ceramiczna FARFURKA 

 20 max/6 min -Warsztaty z fotografii przyrodniczej - Towarzystwo na rzecz Ziemi 

 15 max/8 min - Warsztaty z filetowania karpia wraz z degustacją karpia wędzonego - Skarby 

Doliny Karpia sp. z o.o. 

6. Czas trwania poszczególnych usług w ramach Oferty to minimum 1 h. Organizator zastrzega sobie 

możliwość przedłużenia lub skrócenia poszczególnych usług w ramach Oferty, po to, by Uczestnicy 

mogli wykonać zaplanowany udział. Czas trwania Oferty jest następująca: 

 2 h - Wycieczka ornitologiczna po kompleksie stawowym Przeręb – Towarzystwo na rzecz 

Ziemi 

 1,5 h - Warsztaty pszczelarskie wraz z degustacją miodów – Pasieka u Wojtka 

 1 h - Warsztaty z produkcji Krówki Zatorskiej – Lolly Polly Sp. z o. o. Sp. k. 

 1,5 h - Warsztaty pszczelarskie – Pasieka na Zastawiu 

 2,5 h - Spływ kajakowy malowniczą Wisłą i Kanałem Łączańskim – Kajaki na Wiśle.pl 

 1,5 h - Warsztaty artystyczne Karp zaklęty w drewnie – Regionalny Ośrodek Kultury Doliny 

Karpia w Zatorze 

 1,5 h - Rejs galarem po Wiśle lub Kanale Łączańskim - Międzyszkolny Klub Kajakowy w 

Łączanach 

 1,5 h - Warsztaty ceramiczne - Pracownia Ceramiczna FARFURKA 

 2 h - Warsztaty z fotografii przyrodniczej - Towarzystwo na rzecz Ziemi 

 1 h - Warsztaty z filetowania karpia wraz z degustacją karpia wędzonego - Skarby Doliny 

Karpia sp. z o.o. 

7. Na terenie miejsca, gdzie prowadzone są usługi w ramach Oferty mogą przebywać wyłącznie 

osoby, które uiściły za nie opłatę, a w przypadku dzieci, również ich opiekunowie. 

8. Uczestnik spóźniony na Ofertę uczestniczy w niej od momentu przybycia. Prowadzący nie ma 

obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części Oferty. 

9. W przypadku rejestrowania przebiegu Oferty za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 

przez osobę uprawnioną do tego przez Organizatora, Uczestnik wyraża na to zgodę bez 

jakichkolwiek roszczeń. Dokonując zakupu biletu na udział w Ofercie, Uczestnik (lub jego opiekun) 

wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów przez 

Organizatora w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz w innego rodzaju 

materiałach audiowizualnych i drukowanych służących promocji Oferty.  

10.  Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie dojazd w ramach Oferty. 

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator dokłada wszelkich starań dotyczących realizacji Oferty. 

2. Nadzór techniczny i sanitarny miejsca, w którym realizowana jest Oferta zapewniają poszczególni 

Wykonawcy Oferty. 

3. Osoba realizująca Ofertę jest przygotowana do jej prowadzenia, posiada wiedzę i umiejętności z 

zakresu, którego dotyczy. 

4. W przypadku usług z Oferty, które wymagają kontaktu z żywnością osoba prowadząca posiada 

aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zaświadczenie to 



potwierdza, że jego posiadacz dostarczył badania lekarskie i stwierdzono, że nie cierpi na żadną 

chorobę zakaźną i nie wykryto przeciwwskazań do pracy z żywnością. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

 działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas uczestnictwa w Ofercie, 

 szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie uczestnictwa w 

Ofercie spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników, 

 szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich, 

 za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas uczestnictwa w 

Ofercie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek 

obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane 

wystąpieniem „Siły Wyższej“, czyli zdarzenia poza kontrolą Wykonawcy Oferty, w tym m.in. 

zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież 

istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, 

zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje 

organów administracji państwowej lub samorządowej. 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego usługę w ramach Oferty oraz 

zasad BHP obowiązujących w miejscu wykonywania Oferty. 

2. Uczestnik pracujący w styczności z żywnością powinien utrzymać wysoki stopień czystości 

osobistej i założyć ochronne okrycie wierzchnie (fartuch i inne wymagane). Ważne jest by zwrócił 

uwagę na upięcie długich włosów, tak aby nie miały kontaktu z żywnością. 

3. 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 uczestnictwa w Ofercie, w 

której bierze udział. 

4. Uczestnik utrzymuje w czystości miejsce pracy oraz sprzęt i urządzenia, które są wykorzystywane  

podczas uczestnictwa w Ofercie. 

5. Uczestnik korzysta z wszystkich urządzeń podczas uczestnictwa w Ofercie zgodnie z ich instrukcją 

obsługi. 

6. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas uczestniczenia w Ofercie sobie samemu bądź 

innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy 

lekkomyślnego postępowania. 

7. Za zniszczenie, uszkodzenie sprzętu, narzędzi lub urządzeń odpowiada osoba go obsługująca. 

V. NABYCIE USŁUGI 

1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem 

www.dolinakarpia.eu na co najmniej 48 h przed uczestnictwem w Ofercie. Rezerwacja następuje 

w momencie zapłaty.  

2. Zgłoszenie obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu 

kontaktowego, nazwę Oferty, termin. Jeżeli Uczestnik rezerwuje kilka osób – w zgłoszeniu podaje 

ilość miejsc. 

3. O udziale w Ofercie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 



4. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym, wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie oraz na 

ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Organizatora, który jest 

jednocześnie administratorem danych, zgodnie z rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

5. Uczestnik nabywając udział w Ofercie akceptuje zasady jej organizacji opisane szczegółowo w 

niniejszym Regulaminie zamieszczonym również na stronie internetowej: www.dolinakarpia.eu. 

6. Numer rachunku bankowego Organizatora: 63 8136 0000 0014 7486 2000 0010, Bank Spółdzielczy 

w Zatorze. 

VI. REZYGNACJA , ODWOŁANIE UCZESTNICTWA W OFERCIE 

1. Uczestnik ma możliwość zrezygnować z opłaconego przez niego udziału w Ofercie, jednak opłata 

nie jest zwracana przez Organizatora. 

2. W przypadku gdy w ramach Oferty nie zgłosi się minimalna liczba osób, jaką wskazano w Rozdziale 

II. pkt 5, Uczestnik zostaje powiadomiony o tym fakcie na co najmniej 24 h przed uczestnictwem w 

Ofercie a opłata, którą uiścił zostaje zwracana w formie przelewu bankowego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty z przyczyn wystąpienia siły wyższej. Za 

siłę wyższą uznaje się zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie 

można zapobiec, szczegółowo opisane w puncie III.6 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku 

opłata za Ofertę zostaje zwracana uczestnikowi w formie wskazanej w punkcie powyższym. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy 

Uczestników, którzy wykupili Ofertę i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką 

zmianę. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Ofercie będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego. 

4. Uczestnik na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-

mailowy: biuro@dolinakarpia.org. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych i 

powiadomi Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego 

wysłano reklamację. 

5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się z Organizatorem pod 

adresem email: biuro@dolinakarpia.org. 

http://www.dolinakarpia.eu/

