
Regulamin warsztatów

Organizatorem warsztatów jest Cudotwórnia Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Orląt

Lwowskich 93, NIP: 644 351 93 88 (zwany dalej Organizatorem).

Postanowienia Ogólne:

§1

1. Regulamin dotyczy warsztatów z Barbarą Lech, które odbędą się w Katowicach w

lokalu Gryfne Granie przy ul. Korfantego 8 (dalej „Warsztaty”).

2. Warsztaty odbędą się w terminie: 22 maj 2018 r. od godz. 12:00 do 14:00.

3. Uczestnik  dokonując  zgłoszenia  w  sposób  wskazany  przez  Organizatora,  wyraża

jednocześnie zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

§2

1. Zgłoszenia na warsztaty odbywają się za pomocą serwisu Evenea.

2. Organizator  może  zastrzec  inną  formę  zapisu  na  warsztaty,  po  uprzednim

poinformowaniu uczestników.

§3

Uczestnik,  w przypadku potrzeby uzyskania imiennej  faktury VAT, zobowiązany jest  do

podania danych personalnych na magda@karuzelafamilijna.pl, potrzebnych do wystawienia

faktury.

§4

Uczestnik  zobowiązany  jest  do  pokrycia  kosztów  udziału  w  warsztatach  poprzez

uiszczenie opłaty za pośrednictwem serwisu Evenea.pl

§5

Organizator  zobowiązany jest  określić  kwotę  opłaty w ogłoszeniu poprzedzającym dane

szkolenie lub poinformować uczestnika o jej wysokości drogą elektroniczną na każde jego

żądanie.



§6

1. Uczestnik wysyłając zgłoszenie na warsztaty wyraża zgodę na umieszczenie swoich

danych w bazie administratora i przetwarzanie ich w związku ze swoim udziałem w

szkoleniu.  Podanie  danych jest  dobrowolne  i  uczestnikowi  przysługuje  prawo do

żądania usunięcia danych lub ich modyfikacji w każdym czasie.

2. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku oraz wizerunku swojego

dziecka i ich publikację za pomoca fotografii i filmów w celach relacji ze szkolenia

oraz promocji usług Organizatora. Jednocześnie zezwala na ich publikację w prasie,

telewizji,  intranecie oraz na mediach społecznościowych i stronach należących do

Cudotwórnia Sp. z o.o. i Barbary Lech.

3. Organizator  oświadcza,  iż  dane  przekazane  przez  uczestników  nie  zostaną

udostępnione podmiotom trzecim.

§7

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez podania przyczyny. 

2. W celu zachowania prawa do zwrotu opłaty, rezygnacji należy dokonać nie później

niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. W takim przypadku opłata za udział

w szkoleniu zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego Uczestnik dokonał

przelewu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu mniej niż 14 dni przed datą jego

rozpoczęcia, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

4. Uczestnik, który zrezygnuje ze szkolenia na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem

warsztatów, nie otrzyma zwrotu kosztów, ale może, po uprzednim poinformowaniu

organizatora, wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę.

§8

Organizator ma prawo odwołać warsztaty bez podania przyczyny. W przypadku odwołania

warsztatów przez Organizatora, uczestnicy którzy uiścili opłatę szkoleniową, otrzymają jej

zwrot  w  terminie  14  dni.  Zwrot  następuje  na  rachunek  bankowy,  z  którego  Uczestnik

dokonał przelewu.



§9

1. Uczestnikom mogą towarzyszyć na warsztatach dzieci,  jednak maksymalna liczba

dzieci na warsztacie wynosi 5 dzieci. O chęci przyprowadzenia dziecka na warsztat

Uczestnik  zobowiązany  jest  poinformować  Organizatora  na  adres  email

magda@karuzelafamilijna.pl.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy  przyprowadzenia  dziecka  na

warsztaty, w przypadku osiągnięcia limitu określonego w ust. 1., o czym poinformuje

Uczestnika w mailu zwrotnym.

§10

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w/w regulaminu.


