REGULAMIN WARSZTATÓW CUKIERNICZYCH (Candy Warsztaty)
W PARKU ROZRYWKI CANDYPARK

1. Organizatorem warsztatów cukierniczych w Parku Rozrywki CandyPark, dalej: „Candy
Warsztaty”, jest CANDY PARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w
Rzgowie, adres: ul. Żeromskiego 6, 95-030 Rzgów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000414688, REGON: 101383158, NIP: 7282789337, dalej: „Organizator”.

2. Candy Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat (dalej: „Uczestnicy”), chyba,
że Organizator wskaże inaczej w opisie warsztatów albo wyrazi indywidualną zgodę na zgłoszenie
młodszego Uczestnika do udziału w Warsztatach.

3. Zgłoszenie i udział Uczestnika w Candy Warsztatach jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się i
zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Opiekunów. Regulamin dostępny jest w recepcji
siedziby. Przystąpienie do udziału w Candy Warsztatach obliguje Uczestników i ich Opiekunów
do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Candy Warsztaty mają charakter warsztatów zamkniętych oraz organizowane są jedynie w
celach rozrywkowych.

5. Produkt uzyskany w wyniku Candy Warsztatów nie nadaje się do spożycia.
6. Udział w Candy Warsztatach jest odpłatny. Terminy oraz ceny Candy Warsztatów podane są na
stronie internetowej http://candypark.pl. Uczestnik dokonując zgłoszenia i decydując się na
udział w Candy Warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie http://candypark.pl szczegóły
dotyczące Candy Warsztatów, w szczególności terminy i koszty.

7. Opiekun Uczestnika uiszczając opłatę zgodną z cennikiem zawiera z Organizatorem umowę, na
mocy której nabywa prawa do udziału w Candy Warsztatach.

8. Uczestnicy mogą brać udział w Candy Warsztatach wyłącznie w obecności i pod opieką
pełnoletnich Opiekunów. Za osoby Uczestników biorące udział w warsztatach wyłączną
odpowiedzialność ponoszą ich Opiekunowie. Organizator nie zapewnia opieki nad Uczestnikami
Candy Warsztatów i nie podnosi odpowiedzialności za Uczestników. Liczba Opiekunów
przypadających na 10 osobową grupę Uczestników wynosi co najmniej 1 (jeden). Na grupy
liczące więcej niż 10 uczestników przypada minimum 2 (dwóch) Opiekunów. Opiekunowie
Uczestników zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu korzystania z Candy Parku, w
szczególności w zakresie zasad BHP oraz stosowania się do wskazówek i poleceń personelu
Organizatora.

9. Liczba Uczestników biorących udział w Candy Warsztatach jest ograniczona i określana
każdorazowo przez Organizatora

10. Możliwość przeprowadzenia Candy Warsztatów jest uzależniona od minimalnej ilości
Uczestników. W przypadku mało liczebnej grupy tzn. poniżej 10 osób ustalona zostaje odgórnie
płatna kwota, bez względu na liczebność Uczestników.

11. Czas trwania Candy Warsztatów określa Organizator. Informacja ta jest zawarta przy opisie
Candy Warsztatów na stronie http://candypark.pl.

12.

Candy Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. Ilość osób

prowadzących określa Organizator.
Candy Warsztaty odbywają się w języku polskim.

13.

14. Zakup biletów na Candy Warsztaty wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, na stronie
http://candypark.pl. Akceptacja jest równoznaczna z zapoznaniem się oraz zgodą na
przestrzeganie Regulaminu przez Uczestników oraz Opiekunów.
Uczestnicy Candy Warsztatów oraz Opiekunowie zobowiązani są do:

15.
a.
b.
c.
d.

Zmiany obuwia na terenie prowadzonych Candy Warsztatów.

e.

Przestrzegania higieny rąk tj. mycia rąk każdorazowo po skorzystaniu z toalety, po
spożyciu posiłku, przed wyjściem na teren Candy Warsztatów.

f.

Przestrzegania bezwzględnego zakazu dotykania surowców i produktów, poza surowcami
i produktami przeznaczonymi do użycia podczas Candy Warsztatów.

g.

Przestrzegania bezwzględnego zakazu wynoszenia jakichkolwiek rzeczy bądź surowców
poza teren Candy Warsztatów.

h.

Zachowania zasad bezpieczeństwa oraz wypełniania poleceń Organizatora celem
zapewnienia bezpieczeństwa podczas Candy Warsztatów.

Korzystania z foliowych ochraniaczy na obuwie na terenie Candy Warsztatów.
Przestrzegania podstawowych zasad higieny na terenie Candy Warsztatów.
Przestrzegania wymogów dotyczących Zasad Higieny i Bezpieczeństwa obowiązujących
na terenie Candy Warsztatów.

16. Podczas Warsztatów obowiązuje zasada przestrzegania powszechnie przyjętych zasad
współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych osób.
Zasady dotyczą również przejawów agresywnego zachowania jak i używania słów powszechnie
uważanych za wulgarne i obraźliwe. Organizator ma prawo zwrócić uwagę Uczestnikowi, a w
szczególnych przypadkach poprosić o opuszczenie Candy Warsztatów. W takim przypadku
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów zajęć.

17. Uczestnicy oraz Opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie Candy Parku, które
są wynikiem ich działania, zaniechania, zaniedbania, lekkomyślnego postępowania oraz powstały
podczas Candy Warsztatów.

18. Uczestnicy oraz Opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP obowiązują-cych na
terenie obiektu, w którym prowadzone są Candy Warsztaty.

19. Organizator informuje, że podczas Candy Warsztatów do przygotowania produktów, o których
mowa w pkt 5 powyżej, mogą być wykorzystywane produkty, mogące wywołać u nie-których
osób reakcje alergiczne, a mianowicie: dodatek spożywczy E (Błękit brylantowy FCF E133).

20. Uczestnicy oraz Opiekunowie będący świadomi swojego stanu zdrowia, wyrażając zgodę na
uczestnictwo w zajęciach, zobowiązują się wziąć pod uwagę fakt występujących alergenów na
terenie Candy Warsztatów.

21. W przypadku uczestniczenia w Candy Warsztatach Uczestnicy oraz Opiekunowie zobo-wiązani
są do poinformowania Organizatora o występujących u nich przeciwwskazaniach zdro-wotnych,
chorobach i alergiach, które mogą mieć znaczenie dla ich zdrowia. Poinformowanie

Organizatora nie zwalnia Uczestników lub Opiekunów z odpowiedzialności za przestrzeganie zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia, wynikających z sytuacji
zdrowotnej. Informacje co do szczegółowych składników produktów spożywczych wykorzystywanych podczas Candy Warsztatów, Uczestnik oraz Opiekun może uzyskać kontaktując się z
Organizatorem pod adresem biuro@candypark.pl.

22. W przypadku uczestniczenia w Candy Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest poinfor-mować
Organizatora o wszelkich występujących u niego chorobach zakaźnych. W przypadku
Uczestników obowiązek poinformowania o chorobach zakaźnych spoczywa na Opiekunie. Jeżeli
Uczestnik posiada jakiekolwiek objawy infekcji lub innych chorób wymienionych poniżej, nie
może wziąć udziału w Candy Warsztatach:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

żółtaczka,
choroba płuc,
gruźlica,
zatrucia pokarmowe (np. Salmonella, Gronkowiec złocisty),
biegunka,
torsje i wymioty,
gorączka,
ból gardła z gorączką,
stałe lub okresowe nosicielstwo pałeczek jelitowych,
schorzenia infekcyjne skóry (czyraki, nie gojące się rany),

ropne choroby skóry wywołane przez gronkowce złociste, dolegliwości ucha, oka
lub nosa z ropnym wyciekiem.

23. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Candy
Warsztatach. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie zasad związanych z higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

24. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Candy Warsztatów. Odwołując dane warsztaty
Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów.

25. Opiekun i Uczestnik są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i
każdorazowo związani są jego postanowieniami w chwili korzystania z Usług Organizatora.

26.

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

27. W czasie organizowania Candy Warsztatów obowiązuje Regulamin korzystania z Candy Parku,
ze szczególnym uwzględnieniem zasady, iż odpowiedzialność za dzieci podczas warsztatów
ponoszą Rodzice/Opiekunowie.

28.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

