
REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ „GOTUJ Z GWIAZDAMI”
W DNIU 15.06.2019r.

I. Informacje podstawowe
1. Organizatorem Imprezy jest „AGENCJA 5 AM Karolina Mu-

siał” z zakładem głównym w Mysłowicach, ul. Krakowska 
7/3, 41-400 Mysłowice, wpisana do Centralnej Ewidencji 
i  Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6252396727, 
REGON 242952345 działająca na zlecenie Rybnik Property 
KLP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spół-
ka komandytowa z siedzibą w Rybniku, przy ul. Racibor-
skiej 16, 44-200 Rybnik, wpisanej do rejestru przedsiębior-
ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  Gliwicach, X 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 639595, NIP: 6423184447 (dalej „Zlecenio-
dawca”).

2. Impreza odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 roku w godzi-
nach 11.00 – 18.00 na terenie Centrum Handlowego Rybnik 
Plaza w Rybniku położonego przy ul. Raciborskiej 16 (dalej 
„Centrum”).

3. Wejście na teren Imprezy, oraz branie w niej udziału ozna-
cza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akcep-
tację jego postanowień.

4. Organizator oświadcza, iż wizerunek osób przebywają-
cych na Imprezie może zostać utrwalony, a następnie roz-
powszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumenta-
cyjnych, reklamowych oraz promocyjnych Centrum. Biorąc 
udział w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wy-
korzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału fil-
mowego za pośrednictwem dowolnego medium. Klauzula 
informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa w Imprezie
1. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Imprezie wyłącz-

nie pod opieką osoby dorosłej.
2. W Imprezie nie mogą brać udziału pracownicy i współpra-

cownicy Centrum, osoby korzystające z powierzchni użyt-
kowej w Centrum na podstawie jakiegokolwiek stosunku 
prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie),  ich 
pracownicy oraz współpracownicy, o ile biorą bezpośredni 
udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Imprezy. 

3. W Imprezie nie mogą brać udziału również osoby najbliż-
sze osób wskazanych w punkcie 3 powyżej, tj. małżonek, 
małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, ro-
dzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teścio-
wie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.

4. Organizator ze względów bezpieczeństwa może odmówić 
wstępu na Imprezę osobom, które:
a) znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurza-

jących, psychotropowych lub innych podobnie działają-
cych środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, 
materiały wybuchowe, petardy, fajerwerki lub inne wy-
roby pirotechniczne;

c) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny 
sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub po-
rządku publicznego;

d) których rozpoznanie z powodu ubioru lub zakrycia twa-
rzy jest niemożliwe;

e) które nie ukończyły 18 lat i które nie znajdują się pod 
opieką osób dorosłych.

5. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny i otwarty, z tym zastrze-
żeniem, iż w przypadku, gdy na terenie Imprezy będzie 
znajdować się zbyt dużo osób, Organizator ze względów 
bezpieczeństwa jest uprawniony do odmowy wstępu na 
Imprezę.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udzia-
łu w Imprezie osób, które nie przestrzegają postanowień 
Regulaminu, przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa.

7. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników Im-
prezy w biurze administracji Centrum, przy wejściu na teren 
Imprezy, w siedzibie Organizatora oraz na stronie interne-
towej www.rybnikplaza.pl

III. Przeznaczenie terenu
1. Organizator wyznacza następujące strefy na terenie Imprezy:

a) miejsce do prowadzenia warsztatów kulinarnych;
b) Atelier jako miejsce wydawania autografów przez Arty-

stów biorących udział w Imprezie;
c) scena;
d) miejsce wokół sceny dostępne dla ograniczonej ilości pu-

bliczności;
e) zaplecze techniczne Imprezy – dostępne tylko i wyłącz-

nie dla pracowników i współpracowników Organizato-
ra.

2. W ramach Imprezy dostępne są następujące atrakcje odby-
wające się według ustalonego porządku: 
a) Warsztaty  polegające na dekorowaniu i przygotowy-

wania pokazowych potraw z produktów spożywczych 
stanowisko dostępne w godzinach 11:00-18:00 w dniu 
Imprezy. Ilość miejsc ograniczona do ilości miejsc siedzą-
cych łącznie 16. 

b) Wydawanie autografów – odbywa się w przerwach po-
między prezentacjami na scenie przez czas oznaczany 
przez Organizatora,

c) Prezentacje i przygotowywanie posiłków przez zapro-
szonych Artystów – Szefów Kuchni Mateusza Gesslera, 
Mateusza Truszkiewicza, Mateusza Czekierdę. Przy-
gotowane potrawy zostają przekazane do degustacji 
w ograniczonej ilości porcji. W godzinach trwania even-
tu przygotowane zostaną do degustacji dwie przystaw-
ki, dwa dania główne, jeden deser.

d) Elementy angażujące publiczność do aktywności na sce-
nie odbywające się spontanicznie według propozycji 
Szefów Kuchni

3. Dostęp do atrakcji jest bezpłatny, ograniczony ilością miejsc 
oraz czasem przeznaczonym na daną atrakcję. 

4. Za udział w akcjach angażujących publiczność, o których 
mowa w ust. 3 lit. d, rozdawane będą drobne upominki dla 
uczestników według uznania Artystów prowadzących daną 
akcję. Ilość upominków jest limitowana i wynosi:
– deski do krojenia - 25 szt.
– zestaw foremek do ciastek w opakowaniu po 5 sztuk – 25 

szt. zestawów
– pluszowe misie z logo Rybnik Plaza – 30 szt.

 W razie wyczerpania limitu upominki nie przysługują. Nie 
można zastrzec szczególnych właściwości upominku ani 
wymienić go na inny. Uczestnik nie może otrzymać w za-
mian za upominek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

IV. Zasady Wydarzenia
1. Impreza nie polega na przejęciu opieki nad dziećmi. Dzieci 

biorące udział w Imprezie muszą pozostawać pod opieką 
osoby dorosłej.

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji 
przekazywanych przez Organizatora Imprezy. 

3. Uczestnik bierze udział w degustacji potraw na własną od-
powiedzialność i ryzyko.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie 
Imprezy, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym 
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnie-
nia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

5. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zacho-
wania Uczestnika odpowiedzialność ponosi sam uczestnik 
bądź w razie zachowania małoletniego - jego dorosły opiekun. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozo-
stawione przez Uczestników i ich Rodziców/Opiekunów 
przed, po i w trakcie Imprezy. 

V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w zakresie danych 

wskazanych w pkt. I ust. 4 regulaminu jest Rybnik Property 
KLP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spół-
ka komandytowa z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 16, 
44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 639595, NIP: 6423184447 (dalej „Admini-
strator”).

2. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regula-
minu. 

3. Uzyskane przez Administratora dane osobowe (wizerunek 
Uczestników) będą przetwarzane dla celów sprawozdaw-
czych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyj-
nych Centrum. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do przekazanych danych 
osobowych oraz ich poprawiania jak również zgłaszania 
sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych. 

5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. dla celów wynikających z prawnie 
uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. 

6. Administrator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą pod-
dawane profilowaniu.

7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne 
mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powie-
rzonych danych osobowych. Administrator wdrożył od-
powiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, 
celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodo-
bieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator 
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwa-
rzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych prze-

syłanych, przechowywanych lub w inny sposób prze-
twarzanych.

VI. Postanowienia reklamacyjne i końcowe
1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem Imprezy 

mogą być składane na piśmie, listem poleconym, na adres 
Organizatora określony w pkt. I ust. 1 z dopiskiem „Rekla-
macja” najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
Imprezy. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Or-
ganizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane 
personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres 
wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę 
reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okolicz-
ności uzasadniających reklamację.


