Regulamin uczestnictwa w międzynarodowym kursie Calligraphy Health System
z Master Zhen Hua Yangiem

Zgłoszenie i opłacenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
§1
Definicje przyjęte w Regulaminie
1. Warsztaty - międzynarodowy kurs Calligraphy Health System z Master Zhen Hua Yangiem
2. Uczestnik - osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w warsztatach, która zapoznała się
z niniejszym regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie zgłoszenia i opłaciła udział w
warsztatach, oraz zobowiązuje się do stosowania regulaminu podczas całego okresu trwania
warsztatów.
3. Organizator - firma Unlocker Tomasz Gośliński NIP: 7871788035 , REGON: 382873918.
4. Hotel – Hotel Talaria Resort&SPA, Pałac w Trojanowie, 08-455 Trojanów 158
§2
Postanowienia ogólne
1. Zgłaszając i opłacając swój udział w warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia
niniejszego regulaminu.
2. Warsztaty odbywają się w specjalnie przygotowanej sali Hotelu Talaria Resort&SPA w
Trojanowie.
3. Na sali podczas warsztatów mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę
oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
4. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, wyłącznie pod
opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
5. Uczestnik spóźniony na warsztaty uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na
warsztaty. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej
części warsztatów.
6. Osoby uczestniczące w kursie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego
zdrowia fizycznego i psychicznego (emocjonalnego), zarówno w czasie zajęć jak i w
przerwach między zajęciami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów. W szczególności
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
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7. Organizator nie ponosi kosztów dodatkowych usług oferowanych przez hotel, z których
skorzysta Uczestnik.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty za warsztaty, na którą
składają się:
a) Opłata za warsztaty w kwocie
•

9 dni: warsztaty z Master Zhen Hua Yangiem 5470 zł

•

18 dni: warsztaty z Master Zhen Hua Yangiem 9465 zł

b) Opłata za zakwaterowanie i pełne wyżywienie (3 posiłki w ciągu dnia) w kwocie
•

9 dni: Nocleg i wyżywienie 1800 zł

•

18 dni: Nocleg i wyżywienie 3800 zł

2. Regulamin korzystania z usług zakwaterowania i wyżywienia określony jest odrębnie
przez Hotel i zostanie przedstawiony Uczestnikowi przed uiszczeniem opłaty za
zakwaterowanie i pełne wyżywienie, drogą mailową.
3. Opłata za Warsztaty, o której mowa w pkt 1 a) zostanie uiszczona na rachunek bankowy
Organizatora.
4. Opłata za zakwaterowanie i pełne wyżywienie, o której mowa w pkt 1 b) zostanie
uiszczona na rachunek bankowy Hotelu.
5. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z organizatorem nie później niż
40 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Z uwagi na międzynarodowy charakter kursu,
Organizator zastrzega sobie zachowanie bezzwrotnego zadatku stanowiącego 30%
Opłaty za warsztaty na pokrycie kosztów organizacyjnych warsztatów.
6. Oświadczenie o odstąpieniu składane przez Uczestnika wymaga formy pisemnej i
powinno zostać przesłane Organizatorowi na adres mailowy: biuro@projektegoistka.pl.
W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób i w terminie
wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator jest zobowiązany do zwrotu opłaty
dokonanej za kurs przez Uczestnika, po potrąceniu zadatku w wysokości 30% wartości
opłaty za warsztaty.(Adnotacja: Od w/w punktu nie ma ustępstw nawet w przypadkach
losowych. Dlatego proszę zastanów się dwukrotnie zanim dokonasz zakupu.).
7. Z uwagi na międzynarodowy charakter warsztatów, rezygnacja z udziału w Warsztatach
w terminie krótszym niż 40 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów skutkuje tym, że
opłata za warsztaty nie będzie zwracana. Termin ten podyktowany jest kwestiami
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organizacyjnymi kursu i koniecznością pokrycia przez Organizatora kosztów
organizacyjnych (zagraniczny prowadzący oraz limitowana ilość miejsc).
8. Uczestnik składający rezygnację z udziału w Warsztatach ma prawo wskazać osobę na
swoje miejsce.
9. W przypadku częściowego niewykorzystania warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje
zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
10. W przypadku rezygnacji z udziału Warsztatów, sposób zwrotu opłaty za zakwaterowanie
i wyżywienie określać będzie regulamin hotelu, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego
paragrafu.
11. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników, na 14 dni przed terminem
Organizator ma prawo do odwołania warsztatów i poinformowania o tym Uczestników.
Organizator dokona zwrotu całość wpłaconej kwoty Uczestnikowi.
12. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące warsztatu mogą zostać zgłoszone nie później niż w
ciągu 7 dni od terminu odbycia się warsztatów. Organizator udzieli odpowiedzi drogą
mailową w terminie 7 dni, a w przypadku wymagającym dokonania dodatkowych
ustaleń przez Organizatora, termin ten może być wydłużony, o czym Uczestnik zostanie
poinformowany.
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