WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Postanowienia ogólne
1.1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia pisane wielką literą mają następujące
znaczenie:
1.1.1. Organizator - Organizatorem warsztatów z Grace Carter jest firma Wiedza
Niezbędna z siedzibą przy ul. Moniuszki 19 w Żorach, NIP 633 15 66 709, REGON
243421762
1.1.2.Wydarzenie - warsztaty z Grace Carter opracowane przez Organizatora
1.1.3. Uczestnik – osoba, która fizycznie bierze udział w wydarzeniu, Uczestnik może
sam zgłosić udział lub zlecić tę czynność Zgłaszającemu
1.1.4.Zgłaszający - osoba, która dokonuje rejestracji Uczestnika w jego imieniu
1.1.5.Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia usług
związanych z organizacją Wydarzeń
1.2. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w
Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników oraz Zgłaszających.
1.3. Oficjalny serwis internetowy Wydarzeń znajduje się pod adresem www.wiedzaniezbedna.com
1.4. Regulamin dostępny jest pod adresem wskazanym w ust. 1.3 powyżej.
1.5. Do korzystania z usługi rejestracji w Wydarzeniu wymagany jest komputer z
dostępem do internetu i wyposażony w aktualną wersję jednej z przeglądarek
internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari dla urządzeń Apple
1.6. Uczestnik / Zgłaszający nie może zamieszczać ani przesyłać treści bezprawnych
przy wykorzystaniu systemu internetowego udostępnionego przez Organizatora.
2. Uczestnictwo w Wydarzeniu
2.1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa przez
Uczestnika lub Zgłaszającego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej
2.2.Wypełnienie formularza on-line, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy
Uczestnikiem/ Zgłaszającym a Organizatorem.
2.3. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż
posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego.
2.4. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wniesienie opłaty.
2.5. Wpłaty za udział w warsztatach należy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji
uczestnictwa, nie później niż w do dnia 16 września 2017. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc, o wpisaniu na listę uczestników warsztatów decydować będzie termin
wpłat.
Wpłaty należy dokonać na konto M.Lech 03 1020 2472 0000 6402 0069 5346 PKO BP
W tytule przelewu należy zamieścić datę warsztatów i nazwę / nazwisko Uczestnika.
2.6. Koszt udziału w Wydarzeniu nie obejmuje wyżywienia i noclegów.
3. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacja Uczestnika
z udziału powinna być dokonana w formie mailowej na adres warsztaty@wiedzaniezbedna.com
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu:
1. a) w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik obciążony

zostanie opłatą administracyjną w wysokości 20 zł (osobno za każdego
zgłoszonego Uczestnika);

2. b) na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik

(Zgłaszający) zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa
wynikających z zawartej umowy.
4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu są zamieszczone na stronie internetowej
Wydarzenia pod adresem www.wiedza-niezbedna.com.
4.2. Płatnikiem jest podmiot zgłaszający udział w warsztatach wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
4.3. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w
Wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa
wynikających z umowy.
4.4. Brak wpłaty za udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z rezygnacją.
5. Postanowienia końcowe
5.1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od
Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na
wskazane przez nich konta bankowe.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, miejsca,
w którym odbywa się Wydarzenie oraz do odwołania samego Wydarzenia.
5.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.4.Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
Wydarzenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.
5.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
5.6. Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca
2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
5.8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Wydarzeniem.
5.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.wiedza-niezbedna.com

5.10 Przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez
Wiedzę Niezbędną z siedzibą w Żorach. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do
wglądu oraz możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych ( art.23 ust.1
pkt.1 i ust.2 oraz art.24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U.
Nr 133 poz. 883) a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej
zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku –
Dz.U. Nr 144 poz. 1204.

