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§1	
Postanowienia	ogólne	

	
1. Niniejszy	regulamin,	zwany	dalej	„Regulaminem”,	określa	zasady	korzystania	z	usług		oferowanych	przez	BG	

Consulting	Bartłomiej	Górzny	NIP:	753-190-81-73	ul.	Geodezyjna	82C/5,	03-290	Warszawa	zwany	dalej:	„BG	
Consulting”	lub	„Organizatorem”.	

2. Podmiotem	współpracującym	jest	ALAB	Laboratoria	Sp.	z	o.o.	

	
§	2	

Informacje	o	warsztatach	stacjonarnych,	warsztatach	on-line		
i	innych	produktach	Edukacji	Żywieniowej	

	
1. Cel:	 popularyzowanie	 wiedzy	 o	 prawidłowym,	 zdrowym	 odżywianiu	 oraz	 pomoc	 w	 trwałej	 i	 skutecznej	

zmianie	nawyków	żywieniowych	poprzez	udział	w	warsztatach	żywieniowych,	podczas	których	uczestnicy	
zdobywają	 wiedzę	 teoretyczną	 i	 praktyczną.	 Możliwość	 wykonania	 badań	 laboratoryjnych	 i	 tworzenie	
spersonalizowanego	planu	żywienia	w	oparciu	o	wyniki	tych	badań.	

2. Uczestnicy:	warsztaty	prowadzone	są	dla:	
-		firm,	
-		wszystkich	osób,	które	interesują	się	tematyką	zdrowego	odżywiania.		

3. Miejsce	 prowadzenia	 warsztatów	 stacjonarnych:	 do	 uzgodnienia	 z	 Uczestnikami,	 istnieje	 możliwość	
przeprowadzenia	warsztatów	w	domu/siedzibie	Uczestników	(warsztaty	stacjonarne).	Warsztaty	mogą	być	
również	prowadzone	w	formie	webinariów	(on-line).	

4. W	warsztatach	stacjonarnych	może	wziąć	udział	maksymalnie	16	osób.	
5. Osoby	niepełnoletnie	mogą	uczestniczyć	w	warsztatach	stacjonarnych,	o	 ile	zostaną	zgłoszone	do	udziału	

przez	 rodziców	 lub	 opiekunów	 prawnych.	 Niezbędna	 jest	 także	 pisemna	 zgoda	 rodziców	 lub	 opiekunów	
prawnych	 na	 udział	 w	 warsztatach	 stacjonarnych.	 W	 przypadku	 nieprzedstawienia	 pisemnej	 zgody	 na	
uczestnictwo	 osoby	 niepełnoletniej,	 osoba	 ta	 nie	 zostanie	 dopuszczona	 do	 udziału	 w	 warsztatach	
stacjonarnych.	

6. Warsztaty	prowadzone	są	przez	dwóch	specjalistów:	dietetyka	klinicznego	i	doradcę	żywieniowego,	którzy:	
a) przekazują	wiedzę	teoretyczną	m.	 in.	dotyczącą:	zasad	żywienia	dzieci	 i	dorosłych,	zagrożeń	związanych	z	

nieprawidłowym	odżywianiem,	wpływu	zanieczyszczenia	środowiska	naturalnego	na	stan	zdrowia,	
b) uczą	jak	tworzyć	własny	jadłospis	z	uwzględnieniem	wieku,	płci,	aktywności,	
c) uczą	jak	kształtować	prawidłowe	postawy	i	nawyki	żywieniowe,	
d) uczą	jak	określać	cele	i	je	realizować	korzystając	z	metod	psychodietetyki	i	coachingu.	
7. Program	warsztatów,	w	 tym	 opis	 Planu	 Żywienia	 i	 Profilu	 Żywienia	 oraz	 pozostałych	 produktów	 Edukacji	

Żywieniowej	został	szczegółowo	określony	na	stronie	internetowej	http://edukacjazywieniowa.pl		
8. W	ofercie	handlowej	Organizatora	znajdują	się	także	materiały	szkoleniowe	i	poradniki	w	formie	e-booków,	

podręczników,	 podcastów,	 a	 także	 gry	 edukacyjne	 prezentowane	w	 formie	 filmów,	 zapisanego	 dźwięku,	
tekstu,	 ikonografik,	 których	 szczegółowy	 opis	 znajduje	 się	 na	 stronie	 internetowej	 Organizatora	 i	 które	
można	nabyć	przez	internet.	

9. Istnieje	 możliwość	 zakupu	 konsultacji	 dietetycznej.	 Szczegółowe	 warunki	 przeprowadzenia	 konsultacji	
zawarte	są	na	stronie	internetowej	Organizatora.	

	
	
	



§	3	
Formularz	zgłoszeniowy	

	
1. W	celu	zgłoszenia	chęci	udziału	w	warsztatach	lub	zakupu	innych	produktów	zawartych	w	ofercie	handlowej	

Organizatora	 należy	 wypełnić	 formularz	 zgłoszeniowy	 dostępny	 przy	 zakupie	 na	 stronie	 internetowej	
http://edukacjazywieniowa.pl	i	przesłać	go	drogą	elektroniczną.	

2. Wypełnienie	 formularza	 zgłoszenia	 i	 dokonanie	 płatności	 za	 wybrane	 produkty	 jest	 równoznaczne	 z	
zawarciem	umowy	oraz	zaakceptowaniem	warunków	Regulaminu.	

3. Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 szkody	 wynikające	 z	 wprowadzenia	 do	 formularza	
zgłoszeniowego	błędnych	danych.	

4. Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	do	wprowadzenia	 zmian	w	planie	 spotkań	 (warsztaty	 stacjonarne),	 o	
czym	poinformuje	Uczestników	za	pośrednictwem	poczty	elektronicznej.	

5. Każdy	uczestnik	warsztatów	stacjonarnych	zobowiązany	jest	wypełnić	 i	podpisać	dokument	„Oświadczenia	
Uczestnika”	dostępny	na	stronie	internetowej	http://edukacjazywieniowa.pl	i	przekazać	go	Organizatorowi	
w	 formie	 pisemnej	 przed	 dniem	 rozpoczęcia	warsztatów.	 Przekazanie	Organizatorowi	 podpisanych	 przez	
każdego	Uczestnika	oświadczeń	oraz	uregulowanie	płatności	za	udział	w	warsztatach	w	terminie	wskazanym	
w	§	4	jest	warunkiem	rozpoczęcia	warsztatów.	

6. W	 przypadku	 niepełnoletnich	 Uczestników	 dokumenty	 „Oświadczenia	 Uczestnika”	 podpisuje	 rodzic	 lub	
opiekun	prawny.	

	
§	4	

Opłaty	
	

1. Płatności	za	produkty	dokonywane	są	za	pomocą	narzędzi	płatniczych	udostępnianych	przez	Organizatora.		
2. Opłata	za	warsztaty	uzależniona	jest	od	rodzaju	warsztatów	wybranych	przez	Uczestnika.	
3. Płatności	za	warsztaty	i	inne	produkty	oferowane	przez	Organizatora	dokonywane	są	od	razu	po	wypełnieniu	

formularza	zgłoszeniowego.	
	

§	5	
Uczestnictwo	w	warsztatach	stacjonarnych	

	
1. W	przypadku	warsztatów	 stacjonarnych	Uczestnik	 zobowiązany	 jest	 do	wzięcia	 udziału	w	warsztatach	w	

terminie	uzgodnionym	z	Organizatorem.		
2. Jeżeli	 program	 warsztatów	 stacjonarnych	 przewiduje	 więcej	 niż	 jedno	 spotkanie,	 a	 Uczestnik	 zgłosi	

Organizatorowi	niemożność	wzięcia	udziału	w	spotkaniu	istnieje	możliwość	przeprowadzenia	warsztatów	w	
formie	zaproponowanej	przez	Organizatora	np.	webinarium	(on-line).	

3. O	niemożności	wzięcia	udziału	w	spotkaniu	Uczestnik	obowiązany	jest	przesłać	informację	na	adres	e-mail:	
info@edukacjazywieniowa.pl	

4. W	przypadku	zgłoszenia	przez	Uczestnika	niemożności	wzięcia	udziału	w	spotkaniu	w	uzgodnionym	terminie	
nie	stanowi	to	podstawy	po	stronie	Organizatora	do	zwrotu	jakiejkolwiek	części	lub	całości	opłaty.		

5. W	 przypadku	 zgłoszenia	 przez	 Uczestnika	 rezygnacji	 z	 uczestnictwa	 w	 warsztatach	 stacjonarnych	 przed	
odbyciem	 pierwszego	 spotkania	 Organizator	 zwróci	 Uczestnikowi	 uiszczoną	 przez	 niego	 opłatę	 na	 nr	
rachunku	bankowego	wskazanego	przez	Uczestnika.	

6. Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	przełożenia	terminu	spotkania	do	3	dni	z	uwagi	na	niewystarczającą	
ilość	Uczestników	na	spotkaniu.		
	

§	6	
Reklamacje	

	
1. Reklamacje	dotyczące	warsztatów	i	innych	produktów	oferowanych	przez	Organizatora	mogą	być	zgłaszane	

na	adres	e-mail:	info@edukacjazywieniowa.pl	



2. W	reklamacji	należy	wskazać:	
-	dane	Uczestnika	(imię,	nazwisko,	adres	do	korespondencji,	adres	e-mail,	telefon	kontaktowy),	
-	warsztaty,	w	których	Uczestnik	brał	udział/zakupione	produkty	
-	okoliczności	faktyczne	uzasadniające	reklamację.	

3. Reklamacje	Organizator	rozpatruje	w	ciągu	14	dni	roboczych	od	momentu	jej	otrzymania.	
4. Uczestnik,	który	zgłosił	reklamację	zostanie	poinformowany	o	sposobie	jej	rozpatrzenia	w	formie,	w	której	

zgłosił	reklamację.	
	

§	7	
Przetwarzanie	danych	osobowych	

	
1. Wypełniając	formularz	zgłoszenia	Uczestnicy	wyrażają	zgodę	na	przetwarzanie	ich	danych	osobowych,	w	tym	

danych	wrażliwych	dla	potrzeb	niezbędnych	dla	celów	realizacji	Umowy,	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	
ustawie	 z	 dnia	 27	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 (Dz.	U.	 z	 2002	 r.,	Nr	 101,	 poz.	 926	 ze	
zmianami).	

2. Administratorem	 danych	 osobowych	 jest	 BG	 Consulting	 Bartłomiej	 Górzny	 NIP:	 753-190-81-73	 ul.	
Geodezyjna	82C/5,	03-290	Warszawa.	

3. Uczestnikowi	przysługuje	prawo	wglądu	oraz	poprawiania	swoich	danych	osobowych.	
	

§	8	
Postanowienia	końcowe	

	
1. Organizator	prowadzi	jedynie	działalność	szkoleniową	i	edukacyjną	i	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	wynik	

postępowania	dietetycznego	Uczestników.	
2. W	sprawach	nieuregulowanych	w	Regulaminie	stosuje	się	przepisy	Kodeksu	cywilnego.	
3. Regulamin	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 publikacji	 na	 stronie	 internetowej	 pod	 adresem	

www.edukacjazywieniowa.pl	
	


