Regulamin Klubu sezonowego gotowania Zieleniny
1. Aby dołączyć do Klubu, należy:
a) wykupić dostęp do Klubu na edycję wiosenną zgodnie z zapisami regulaminu
sklepu internetowego dostępnego tutaj.
b) dołączyć do grupy na Facebooku. Nazwa grupy zostanie wysłana w
potwierdzeniu zamówienia. Osobom, które wykupią dostęp do Klubu przed
1.03.2021 link do grupy zostanie wysłany na adres mailowy podany w
formularzu zamówienia 28.02.2021 r.
c) aby dołączyć do grupy należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer
zamówienia, który zostanie wysłany na adres mailowy podany w formularzu
zamówienia. Bez podania powyższych danych nie można zostać przyjętym do
grupy. Prośba o przyjęcie do grupy zostanie zaakceptowana w ciągu 24
godzin od wysłania.
d) dołączenie do grupy na Facebooku nie jest niezbędne, aby korzystać z Klubu.
W takim przypadku materiały klubowe będą wysyłane raz w tygodnie na adres
mailowy podany w formularzu zamówienia przy zakupie dostępu do Klubu.
2. Wykupienie dostępu do Klubu jest równoznaczne ze zgodą na zapisanie się do
newslettera Zieleniny. Za pomocą newslettera będą dostarczane materiały
wykupione w Klubie. Podczas trwania edycji wiosennej Klubu uczestnicy będą
otrzymywać wyłącznie maile z materiami klubowymi, na koniec edycji wiosennej
będzie można zdecydować o wypisaniu się lub pozostaniu w newsletterze.
3. Raz w tygodniu w grupie zostaje opublikowany jadłospis z 5 daniami wraz z
przepisami oraz listą zakupów. Raz w tygodniu odbywają się warsztaty kulinarne
online. Raz w miesiącu obydwa się live. Pliki PDF można ściągać i drukować.
4. Wszystkie materiały publikowane w grupie są wysyłane raz w tygodniu w postaci
plików PDF oraz linków na adres mailowy podany w formularzu zamówienia przy
zakupie dostępu do Klubu.
5. Link do ebooka „Zielenina na wiosnę” zostanie wysłany członkom grupy na maila
oraz opublikowany w grupie około 21-22.03.2021 r. Plik można pobrać na
komputer, telefon lub tablet, a także wydrukować.
6. Wszystkie materiały dostępne grupie oraz wysyłane na maila są objęte prawami
autorskimi i nie można ich kopiować ani udostępniać osobom trzecim bez zgody
autorki.
7. Grupa służy wsparciu, dzieleniu się pomysłami i wymianie myśli. Uczestnicy
grupy zachowują się wobec siebie przyjaźnie i kulturalnie.
8. Posty niezgodne z tematyka grupy, reklamy, linki do stron zewnętrznych będą
usuwane bez ostrzeżenia.
9. Grupa działa co najmniej do do 31.08.2021, nie dłużej niż do 31.12.2021, po tym
dniu zostanie skasowana.
10. Wykupując dostęp i dołączając do grupy oraz newslettera wyrażasz zgodę na
przestrzeganie powyższych zasad.
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