REGULAMIN KURSU CALLIGRAPHY HEALTY SYSTEM

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą Calligraphy Health System” („Wydarzenie”) jest Positivus
Mirosław Borowicz z siedzibą przy ul. Polna 6 w Jełowej, posiadający NIP 9541472844
(„Organizator”).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
3. W sytuacjach określonych w pkt.2 §1 lub razie odbycia się imprezy jedynie w części z przyczyn
niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej Rekompensaty lub
odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewa
bilet na imprezę.
4. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnych zmian w programie imprezy, zakupiony
bilet zachowuje swoją ważność. W takich przypadkach, posiadacz biletu może zwrócić bilet
przed rozpoczęciem się imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi
powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.
5. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczne z
udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu.
§ 2. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI
1. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach:




Part I - 20-28.03.2017r.
Part II - 20.03-7.04.2017
Weekend – 25.03-26.03

w Pałacu Sulisław, Sulisław 24, 49-200 Grodków.
2. Cena zawiera dla uczestników:
Part I:










8 noclegów (zakwaterowanie w trzygwiazdkowym dwuosobowym pokoju)
Udział w 56-godzinach warsztatowych z Master Yangiem
3 zdrowe posiłki dziennie
Certyfikat uczestnictwa w kursie
Indywidualne rozmowy z Master Yangiem
Dostęp do tłumacza
Materiały
Nielimitowany serwis kawowy
Dostęp do prywatnej plaży, lasu i terenów wypoczynkowych

Part II:





18 noclegów (zakwaterowanie w trzygwiazdkowym dwuosobowym pokoju)
Udział w 119-godzinach warsztatowych z Master Yangiem
3 zdrowe posiłki dziennie
Międzynarodowy certyfikat nauczyciela Calligraphy Health System®







Dostęp do tłumacza
Indywidualne rozmowy z Master Yangiem
Materiały
Nielimitowany serwis kawowy
Dostęp do prywatnej plaży, lasu i terenów wypoczynkowych

Weekend:









1 nocleg (zakwaterowanie w trzygwiazdkowym dwuosobowym pokoju)
Udział w 13-godzinach warsztatowych z Master Yangiem
Wyżywienie:
o Śniadanie
o Obiad x 2
o Kolacja x 2
Dostęp do tłumacza
Indywidualne rozmowy z Master Yangiem
Nielimitowany serwis kawowy
Dostęp do prywatnej plaży, lasu i terenów wypoczynkowych

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA
1. Uczestnikami Wydarzenia mogą ̨ być ́ pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zdrowe psychicznie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie płatności za kurs oraz za zakwaterowanie.
3. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w
razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku
możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.
4. W czasie i w miejscu trwania Wydarzenia przeprowadzony zostanie kurs Calligraphy Health Sysyem
prowadzony przez Master Zhen Hua Yang.

§4 ZACHOWANIE
1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a. Przestrzegania zasady równości, wzajemnego szacunku i tolerancji,
b. Uwzględnienia racji i poglądów innych uczestników,
c. Nie używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
d. Nie obrażania pozostałych Uczestników.
2. Organizator może odmówić wstępu osobie na Wydarzenie w przypadku:
a. Stwierdzenia, że osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
b. Zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie, lub niezgodnie z
regulaminem imprezy,
c. Zachodzi podejrzenie, że osoba ta swoim zachowaniem może łamać postanowienia
regulaminu imprezy.
W powyższych przypadkach osobom nie przysługuje zwrot za bilet.

4. Organizator może żądać opuszczenia terenu imprezy przez uczestnika i zastosować odpowiednie
kroki, aby zarządzenie to zostało wykonane, gdy uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się
agresywnie lub łamie postanowienia regulaminu imprezy. W takim przypadku usuniętemu
uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu za bilet.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową
poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§6. WSTĘP NA WYDARZENIE
1. Wstęp na Wydarzenie następuje tylko i wyłącznie na podstawie okazanego dowodu osobistego.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o
Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W
kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych
osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

