
Regulamin 

1. Defnicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

a) Organizator - Edyta Skorupska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PRZY 

ZIELONYM STOLE – Edyta Skorupska, ul: Rodzinna21/23 53-029 Wrocław , NIP 123 067 17 

67 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

posługujący się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem elektronicznym 

kontakt@przyzielonymstole.pl – dostawca produktów i/lub usług wykazanych w Formularzu 

zamówienia (dalej: „Formularz”), upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi

określone Formularzem. 

b) Klient – osoba fzyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty 

i/lub usługi wykazane w Formularzu.

c) Umowa – wypełniony i zaakceptowany przez klienta Formularz zamówienia w sklepie 

internetowym wraz z niniejszym Regulaminem.

d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Przy Zielonym Stole – Edyta 

Skorupska oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza.

e) Usługa – Usługa wskazana w Formularzu: stacjonarny kurs gotowania.

F) Szkolenie stacjonarne – Szkolenie wskazane w wypełnionym formularzu.

f) Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na 

szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone do Przy 

Zielonym Stole – Edyta Skorupska iż wskazane osoby stanowią Grupę klientów w rozumieniu 

niniejszego Regulaminu.

g) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy.

h) Pakiet szkoleń –  Pakiet szkoleń może zawierać Szkolenia stacjonarne, Warsztaty, Kursy 

online, Dostęp do internetowej platformy online, Webinar, PDF, Planer, Książki, Płyty DVD, 

Płyty CD, Konsultacje i inne produkty i/lub usługi. Dokładny skład Pakietu podany jest na 

Formularzu.
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2. Oświadczenia.

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do 

wiadomości, że wspólnie stanowią one Umowę pomiędzy Klientem a Przy Zielonym Stole – 

Edyta Skorupska.

2. Klient zobowiązuje się zapłacić Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska za zamówione 

produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie określonym w Formularzu lub, przy 

płatności ratalnej, pełną kwotę za zamówione produkty i/lub usługi. W razie niewywiązania się z

obowiązku płatności którejkolwiek z rat w terminie wymagalności, całość pozostałej 

do uiszczenia kwoty staje się wymagalna w pierwszym dniu następującym po dniu płatności raty

określonym w Formularzu.

3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób 

wskazany w Formularzu.

4. Wyrażenie zgody na postanowienia Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem

zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym 

za pomocą aparatu fotografcznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszystkich 

materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzenia działalności informacyjnej, 

marketingowej, w tym na proflu Facebook Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska, a także 

na wszelkich innych portalach społecznościowych (elektronicznych).

3. Rezygnacja klienta

1. Klient może rozwiązać umowę z ciągu trzech  (3) dni roboczych, licząc od dnia podpisania 

umowy, zawiadamiając Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres kontakt@przyzielonymstole.pl o rezygnacji z usług i/lub 

produktów wymienionych w niniejszej Umowie. W przypadku rezygnacji Przy Zielonym Stole 

Edyta Skorupska zwróci Klientowi wpłaconą kwotę w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od 

dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku Klientów, będących konsumentami w rozumieniu

przepisów ustawy Kodeks Cywilny, którzy zawrą umowę poza siedzibą przedsiębiorstwa Przy 

Zielonym Stole – Edyta Skorupska, termin odstąpienia wynosi czternaście dni (14).

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 16 ust. 2 

pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów i art.38 

Ustawy z 30.05.2014r. o prawach konsumenta, a w szczególności do umów:
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a) o świadczenie Usługi, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za zgodą konsumenta, 

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych ni  do celów mieszkalnych, ż̇

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, 

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono 

dzie  lub okres świadczenia usługi;ń́

c) o dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli 

spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie 

prawa do odstąpienia od umowy.

3. Rozwiązanie umowy przez grupę Klientów po upływie 3 dni roboczych możliwe jest tylko za 

pisemną zgodą Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska. W przypadku niewyrażenia zgody przez

Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska, Grupa klientów zobowiązana jest do uiszczenia kwoty 

określonej regulaminem w pełnej wysokości.

4. W przypadku nieuczestniczenia w Szkoleniu stacjonarnym, czy nie wykorzystania innego 

produktu i/lub usługi w określonym Umową terminie, traci on możliwość wzięcia udziału w tym 

Szkoleniu stacjonarnym i/lub korzystania z produktu i/lub usługi, choćby miały odbyć się w 

przyszłości. W powyższym przypadku Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska nie jest przy tym 

zobowiązana do zwrotu jakiejkolwiek kwoty Klientom.

4. Anulowanie oraz zmiany usług przez Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska

1. Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska może anulować produkty i/lub usługi z jakiegokolwiek

powodu, w każdej chwili, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty 

elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w 

części dotyczącej anulowanych produktów i/lub usług oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej 

za anulowane produkty i/lub usługi w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o 

anulowaniu produktów i/lub usług.
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3. Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz 

miejsca świadczenia produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu. Klient może odstąpić od 

Umowy w części dotyczącej zmienianych produktów i/lub usług.

4. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń, co do zwrotu kosztów oraz pokrycia wszelkich strat, 

które poniósł w związku z anulowaniem, bądź zmianą terminu świadczenia produktów i/lub 

usług.

5. Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty 

poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź anulowaniem zakupionych 

produktów i/lub usług, powstałych na wskutek działania siły wyższej.

5. Przeniesienie prawa

1. Przeniesienie prawa do skorzystania z zakupionych produktów i/lub usług na wskazaną 

osobę, możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska, 

najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Szkolenia.

2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 1 powinno zawierać:

a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieść prawa na inną osobę,

b) planowany termin Szkolenia stacjonarnego,

c) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są 

prawa.

3. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za 

pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@przyzielonymstole.pl 

4. Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia 

dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie 

powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli i Przy Zielonym Stole

– Edyta Skorupska i  nie wymaga uzasadnienia.

6. Dostarczenie produktów i/lub usług

1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu lub opłacenie rat zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług 

wskazanych w Formularzu.
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2. Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia 

lub niedostarczenie produktów, wynikające z podania przez Klienta błędnych danych 

kontaktowych.

7. Warunki korzystania z Usług Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska:

1. Korzystanie z Usług Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska, w szczególności z dostępu do 

internetowej platformy edukacyjnej, kursów on-line, kursów e-mailowych jest możliwe po 

spełnieniu przez Klienta następujących wymagań technicznych:

    a) korzystanie z komputera z dostępem do sieci Internet z prędkością 512kb/s;

    b) minimalne wymaganie sprzętu komputerowego: pamięć operacyjna 512 MB; 

procesor x86  1 GHZ lub odpowiedniki; monitor i karta grafczna z godne standardem 

XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 pikseli; dowolny dysk twardy obsługujący 

system operacyjny z minimum 100MB wolnego miejsca; 

    c) zainstalowanie w komputerze jednej z następujących przeglądarek internetowych:

    • Google Chrome 30 lub nowsza;

    • Opera 9 lub nowsza;

    • Safari 5 lub nowsza;

    • Internet Explorer 9.0 lub nowsza;

    • Mozilla FireFox 30 lub nowsza;

   d) włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies;  

   e) minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windows 95 lub nowszy; 

Linuks; Mac OS 9;

   f) w razie korzystania z urządzenia mobilnego - posiadanie w urządzeniu jednego z 

następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android; Windows Phone; 

BlackBerry; iOS;

   g) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Dostawca 

produktów informuje w opisie oferowanego Towaru na stronach internetowych.
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8. Własność intelektualna

1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub 

usługą, są własnością  Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska. Prawa własności intelektualnej w

tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane 

wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa 

powielać materiałów oraz przekazywać materiałów, ani jakichkolwiek innych przedmiotów 

stanowiących własność intelektualną  Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska osobom trzecim.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą 

urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

4. Klient może robić zdjęcia podczas wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient 

może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może 

wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w 

trakcie Szkoleń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Przy 

Zielonym Stole – Edyta Skorupska formuły czy scenariuszy.

9. Postanowienia ogólne

1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w 

związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta 

niebędącego Konsumentem, sądem miejscowo właściwym jest wyłącznie sąd właściwy dla 

siedziby Dostawcy produktów – Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska.

3. Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta 

z produktów i/lub usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa 

podejmowanych przez Klienta działań, będących efektem skorzystania przez Klienta z usług 

i/lub produktów Przy Zielonym Stole – Edyta Skorupska.
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