
 

 

 

 

 

 REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH  
 

Warunki świadczenia usług szkoleniowych z zakresu warsztatów kulinarnych prowadzonych przez 

Republikę Słoneczną, przy ul. Słonecznej 19a, 60-286 Poznań  

 

ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH  

 

Organizatorem warsztatów jest firma:  

MOKKA spółka z o.o., spółka komandytowa 

UL. SŁONECZNA 19A 

60 - 286 POZNAŃ  

NIP:7831811035 

REGON: 385134015 

NR KONTA: 94114020040000310279707725  

Warsztaty kulinarne odbywają się w grupach, których liczba uzależniona jest od rodzaju 

warsztatu.  

 

ZAPISY I REZERWACJA MIEJSCA  

1. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie kulinarnym przyjmowane są poprzez e-mail: 

warsztaty@republikasloneczna.pl podając :  

a. tytuł warsztatu  

b. datę warsztatu  

c. nr telefonu do kontaktu  

d. imię i nazwisko uczestnika  

2. Zgłoszenie zostaje potwierdzone przez Republikę Słoneczną poprzez e-mail następującej treści:  

 

Witam  

Potwierdzam zgłoszenie (ilość miejsc) miejsca na warsztaty (tytuł warsztatu) w dniu (data 

warsztatu) o godz. (godzina warsztatu). Proszę również o przesłanie numeru telefonu do 

kontaktu.  

Płatności proszę dokonać przelewem na poniższe konto:  

MOKKA spółka z o.o. spółka komandytowa  

Ul. Słoneczna 19 A 

60-286  Poznań 

94114020040000310279707725  

z tytułem: (tytuł i data warsztatu, nazwiska i imiona uczestników)  

Koszt warsztatu: (koszt warsztatu)  

Proszę o przesłanie informacji o dokonaniu przelewu lub potwierdzenia przelewu. Przesłanie 

potwierdzenia proszę kierować na adres: warsztaty@republikasloneczna.pl . 

mailto:warsztaty@republikasloneczna.pl


 

 

 

 

 

5.Po otrzymaniu całości wpłaty na konto uczestnictwo w warsztatach zostaje ostatecznie 

potwierdzone poprzez e-mail następującej treści:  

 

Witam  

Dziękujemy za dokonanie wpłaty. Potwierdzamy rezerwację (ilość miejsc) na warsztaty (tytuł, 

data i godzina).  

REZYGNACJA I ODWOŁANIE WARSZTATÓW KULINARNYCH  

 

1.Rezygnację z uczestnictwa w warsztatach należy przesyłać tylko na adres e-mail: 

warsztaty@republikasloneczna.pl Za termin rezygnacji uznaje się datę otrzymania e-maila przez 

Republikę Słoneczną.  

 

2.W przypadku zgłoszenia rezygnacji 7 dni i więcej przed terminem warsztatów Organizator 

zwraca 100% kosztów warsztatu na konto podane przez uczestnika. W przypadku zgłoszenia 

rezygnacji 4-6 dni przed terminem warsztatów Organizator zwraca 70% kosztów warsztatu na 

konto podane przez uczestnika. W przypadku zgłoszenia rezygnacji 3 dni przed terminem 

warsztatów Organizator zwraca 50% kosztów warsztatu na konto podane przez uczestnika. W 

przypadku zgłoszenia rezygnacji 2 dni przed terminem warsztatów, 1 dzień przed terminem 

warsztatów lub w dniu warsztatu Organizator nie zwraca zapłaconych kosztów warsztatu.  

 

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu. W takim przypadku powiadamia 

telefonicznie lub poprze e-mail zapisanych uczestników i zwraca 100% kosztów warsztatu na 

wskazane przez zgłaszających się uczestników konto.  

 

4. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny warsztat, jednak 

nie później niż na 7 dni przed datą warsztatu z którego chce zrezygnować , na rzecz innego 

warsztatu. W przypadku wyższego kosztu wskazanego warsztatu uczestnik zobowiązuje się do 

pokrycia powstałej różnicy cenowej na konto Organizatora. W przypadku niższego kosztu 

wybranego warsztatu Organizator zwraca powstałą różnicę cenową na konto podane przez 

uczestnika  

 

PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY KULINARNE  

Ceny wskazane za warsztat są cenami brutto i zawierają VAT.  

Ceny podane są w złotych polskich.  

Opłata za wybrany warsztat powinna zostać uiszczona na konto Organizatora:  

 

MOKKA spółka z o.o. spółka komandytowa  

Ul. Słoneczna 19 A 

60-286  Poznań 

94114020040000310279707725  

i powinna zawierać w tytule przelewu tytuł i datę oraz nazwiska i imiona uczestników 

zgłaszanych na dany warsztat.  



 

 

 

 

Brak wpłaty na konto na 2 dni przed warsztatem stanowi domniemaną rezygnację z warsztatu i 

upoważnia Organizatora do nie świadczenia usług dla uczestnika.  

 

VOUCHERY NA WARSZTATY KULINARNE  

 

1.Organizator respektuje wystawione przez Organizatora vouchery stanowiące upominek dla 

uczestnika. Ważność i autentyczność vouchera potwierdzone jest przez pieczątkę Organizatora.  

2.Data ważności vouchera jest na nim wskazana, a opłata za voucher może być dokonana 

gotówką, karta płatniczą lub kredytową oraz poprzez przelew na konto Organizatora. 

 

3.Vouchery można odebrać osobiście w Republice Słonecznej przy ul. Słonecznej 19a w 

Poznaniu. Vouchery zamawiane przez e-mail dokumentowane są potwierdzeniem wysyłanym 

przez Organizatora na e-mail zamawiającego.  

 

4.Zapisy na warsztaty za voucher dokonywane są osobiście przez kupującego voucher lub 

poprzez e-mail: warsztaty@republikasloneczna.pl W przypadku zapisu na wybrany, konkretny 

warsztat obowiązują takie same zasady zapisu, rezerwacji, rezygnacji, odwołania jak w 

przypadku tradycyjnych zapisów na warsztaty wskazane w tym regulaminie.  

 

5.W przypadku zapisania się na warsztat w ramach zakupionego vouchera i zgłoszenia rezygnacji 

minimum 4 dni więcej przed terminem warsztatów Organizator może przedłużyć ważność 

vouchera lub zarezerwować miejsce na inny wybrany warsztat. W przypadku zgłoszenia 

rezygnacji 3 dni przed terminem warsztatów, 2 dni przed terminem warsztatów, 1 dzień przed 

terminem warsztatów lub w dniu warsztatu voucher traci swoją ważność i nie można go 

wykorzystać na inne warsztaty.  

 

6.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu. W takim przypadku powiadamia 

telefonicznie lub poprzez e-mail zapisanych uczestników i przedłuża ważność vouchera.  

 

POZOSTAŁE USTALENIA  

1. W trakcie warsztatów Organizator zapewnia  

a) fartuch dla każdego uczestnika  

b) uszykowane stanowisko pracy i produkty do gotowania  

c) napoje – kawa/herbata/woda/soki  

d) skrypt z przepisami przygotowywanych potraw  

 

ŻYCZYMY UDANEJ PRZYGODY KULINARNEJ 

 


