
REGULAMIN WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH 

„Manufaktura zdrowia” 

1. Organizatorem warsztatów "Manufaktura zdrowia" jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi 

Pszczyńskiej. Osoba prowadząca zajęcia: Anna Dajka. 

2. Warsztaty będą odbywały się w Skansenie – Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej. 

3. Warsztaty adresowane są do dzieci i osób dorosłych, które są zainteresowane prowadzeniem 

zdrowego stylu życia. 

4. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości: 

- 38 zł – zajęcia dla dzieci, młodzieży lub dzieci z rodzicami/opiekunami pn. „Słodko, 

zdrowo i z pomysłem” – 2h; 

- 38 zł –zajęcia dla dorosłych pn. „Jak wprowadzać zmiany żywieniowe u dzieci i dorosłych” 

– 2h; 

Opłaty należy dokonać w kasie Skansenu lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy 

w Pszczynie nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 i przesłać potwierdzenie przelewu na 

adres: skansen.pszczyna@gmail.com min. 3 dni przed planowanym terminem zajęć. 

5. Istnieje możliwość wykupienia karnetu na cykl 3 kolejnych zajęć (lipiec, sierpień, wrzesień) 

w cenach: 

- 84 zł – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych  pn. „Słodko, zdrowo i z pomysłem” – 2h; 

- 84 zł –zajęcia dla dorosłych pn. „Jak wprowadzać zmiany żywieniowe u dzieci i dorosłych” 

– 2h; 

Opłaty należy dokonać w kasie Skansenu lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy 

w Pszczynie nr 85 8448 0004 0028 8251 2039 0001 i przesłać potwierdzenie przelewu na 

adres: skansen.pszczyna@gmail.com min. 3 dni przed planowanym terminem zajęć. 

6. Karnet może być wykorzystany tylko przez jedną osobę w czasie kolejnych trzech miesięcy ( 

lipiec, sierpień, wrzesień). 

7. W przypadku, gdy jedna osoba – np. dziecko posiada wykupiony karnet na zajęcia, to 

kolejna osoba – rodzic bądź drugie dziecko mogą wykupić udział w pojedynczych 

zajęciach w cenie 28 zł (cena z karnetu). Liczba osób dodatkowych wykupujących 

bilet w preferencyjnej cenie nie może przekraczać 2 osób. 

8. Zajęcia będą składały się z części teoretycznej poświęconej omówieniu zasad odżywiania 

i właściwości produktów oraz części praktycznej, podczas której uczestnicy będą wykonywali 

zdrowe desery i przekąski lub omawiali/komponowali jadłospisy. 

9. Zajęcia będą się odbywały raz miesiącu – w sobotę. Zakłada się przeprowadzenie cyklu zajęć 

o różnej tematyce. Tematyka oraz konkretny termin zajęć zostanie podany na stronie 

internetowej: www.skansen.pszczyna.pl 

10. Rezygnacja z udziału w warsztatach jest możliwa minimum 7 dni przed planowanym 

terminem warsztatów. Nie ma jednak możliwości odzyskania poniesionych kosztów, 

a jedynie udział w warsztatach organizowanych w innym terminie. 

11. Maksymalna liczba uczestników podczas warsztatów praktycznych wynosi 12 osób 

w przypadku zajęć pn. „Słodko, zdrowo i z pomysłem” w sytuacji, gdy w zajęciach 

uczestniczą dzieci bez opiekunów i 16 osób, w sytuacji gdy w zajęciach uczestniczą osoby 

dorosłe oraz 12 osób podczas zajęć pn. „ Jak wprowadzać zmiany żywieniowe u dzieci 

i dorosłych”. 



12. Aby warsztaty się odbyły konieczne jest zgłoszenie się minimum 10 osób w przypadku zajęć 

pn. „Słodko, zdrowo i z pomysłem” oraz 8 osób w przypadku zajęć pn. „ Jak wprowadzać 

zmiany żywieniowe u dzieci i dorosłych”. 

13. Termin warsztatów podany będzie na stronie internetowej www.skansen.pszczyna.pl oraz 

facebooku lub/i ustalany telefonicznie lub mailowo z Pracownikiem Skansenu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów lub ich odwołania. 

W zaistniałej sytuacji Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 

uczestników drogą mailową lub telefonicznie. 

15. Uczestnicy proszeni są o przybycie na warsztaty na ok.15 minut przed ich planowanym 

rozpoczęciem. 

16. Uczestnik organizuje sobie dojazd na warsztaty i powrót we własnym zakresie. Organizator 

nie zwraca kosztów przejazdu. 

17. Za bezpieczny powrót dziecka do domu odpowiada Rodzic/Opiekun Prawny. Dziecko może 

być odebrane wyłącznie przez Rodzica/Opiekuna prawnego lub przez osobę wpisaną przez 

Rodzica/opiekuna w zgodzie na udział dziecka w zajęciach. 

18. W przypadku występowania u uczestników alergii lub nietolerancji pokarmowych 

Organizator prosi o podanie tego faktu na etapie rekrutacji, tj. zgłaszania się na 

warsztaty. 

19. Uczestnik warsztatów zakłada wygony strój, który może ulec zabrudzeniu. 

20. Zadeklarowanie chęci udziału w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach 

promocyjnych przez Organizatora. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 


