REGULAMIN WARSZTATÓW I KURSÓW
1. Organizatorem warsztatów jest Słoneczna Strefa Kobiet Małgorzata Sobstyl z siedzibą w
Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 21 l.41-42 (zwanej dalej SSK).
2. Warsztaty odbywają się w siedzibie w SSK przy ul. Ostrogórskiej 21 l. 41-42 w Sosnowcu.
3. Uczestnikami zajęć mogą zostać osoby powyżej 18 roku życia.
4. Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa podany jest przy ofercie zajęć.
5. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów i kursów oraz
cennika. Jest to także równoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia. Uczestnik zajęć jest
zobowiązany do dokonania opłaty rezerwacyjnej określonej w emailu zwrotnym potwierdzającym
uczestnictwo. Opłata ta zostaje wliczona do całkowitego kosztu kursu.
6. Wniesiona opłata jest bezzwrotna. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w
zajęciach lub rezygnacji z udziału w nich, można wskazać inną osobę, która weźmie udział w
zajęciach zamiast osoby rezygnującej, jednak nie później niż 24 h przed terminem kursu.
7. Płatność za kurs jest dokonywana najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
8. W czasie trwania kursu istnieje możliwość nieobecności na jednych zajęciach, zajęcia te są
odrabiane w późniejszym czasie wraz z innym kursem chyba, że strony ustalą inaczej.
Nieobecność musi być zgłoszona 24 h przed dniem nieobecności na zajęciach poprzez e-mail:
malgorzata1314@gmail.com lub sms-em.
W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej w ten sam dzień, kursant
traci możliwość odrobienia zajęć i ponosi 100 % kosztu tego dnia.
9. W przypadku kursów cyklicznych istnieje możliwość zmiany terminu udziału w kursie, jednak
nie później niż na 7 dni przed pierwotną datą warsztatów.
10. W przypadku rezygnacji z powodu ważnych przyczyn losowych później niż 7 dni przed
rozpoczęciem zajęć opłata nie jest zwracana.
11. W przypadku rezygnacji z powodu ważnych przyczyn losowych, co najmniej na 8 dni przed
rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy. Zwrot opłaty
rezerwacyjnej jest dokonywany na konto uczestnika w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
12. Jeżeli na zajęcia nie będzie więcej niż 3 osoby chętne, Organizator zastrzega sobie prawo do nie
otwarcia kursu. Informacja trafi do Państwa poprzez email.
13. Osoby biorące udział w zajęciach ponoszą odpowiedzialność za swój stan emocjonalny i
fizyczny zarówno w trakcie warsztatów jak i po ich zakończeniu.
14. SKK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania
regulaminu i zaleceń instruktora dot.zasad BHP.

15.Uczestnicy zajęć ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z
ich powodu (na zdrowiu i mieniu , w trakcie trwania warsztatów). W przypadku nie
zastosowania się do powyższych wytycznych SSK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
negatywne konsekwencje.
16. SKK zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.
17. SKK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmiany terminu z przyczyn od siebie
niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik zajęć ma
prawo do zwrotu opłaty na wskazany numer konta (w ciągu 3 dni) lub wyboru innego rodzaju zajęć,
organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych zajęć, o ile na wybranych zajęciach będą
jeszcze wolne miejsca).
18. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w
Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr
101, póz.926 ze zmianami).
Administratorem danych osobowych jest tu Małgorzata Sobstyl. Kontakt poprzez email:
malgorzata1314@gmail.com lub tel: 662885636. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
19. SKK na potrzeby marketingowe będzie wykonywała zdjęcia warsztatów. Osoby, które nie
wyrażają zgodna publikacje swojego wizerunku proszone są o wysłanie wiadomości z
informacją „ Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku” na adres:
malgorzata1314@gmail.com
Brak wiadomości o w/w treści rozumiany jest jako akceptacja na publikację wizerunku uczestnika
dla celów reklamowych oraz umieszczenie ich w sieci internet.
Wyrażam również zgodę na ewentualne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych, utworach publikowanych na stronach internetowych.
Zgoda wyrażona jest bezpłatnie . Z tytułu wykorzystania mojego wizerunku przez Małgorzatę
Sobstyl nie będę wysuwać żadnych roszczeń, których się zrzekam.
20. SSK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
21. Z powyższym regulaminem zapoznałem /am się w dniu…………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………
E-mail, telefon
…………………….Podpis

