REGULAMIN
Szkoleń gimnastycznych

§1
Organizator
Organizatorem szkolenia jest Klub sportowy AZS AWFiS Gdańsk.
§2
Uczestnicy
Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat.
§3
Oferta szkolenia
Organizowane przez nas szkolenia mają na celu zaopatrzyć kursanta w praktyczną wiedzę
z zakresu gimnastyki, którą można wykorzystać zarówno dla własnego rozwoju, jak również do
szkolenia innych.
§3
Zgłoszenie udziału - umowa
Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie akademiablanika.pl/szkolenia. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do
5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego
do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza
zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi
zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem
warunków przewidzianych w pkt 4 i 5 Regulaminu.
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§4
Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy
Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania
formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty
za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność
zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie.
W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty
zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku sytuacji
wyjątkowych nie zależnych od uczestnika szkolenia, zastrzegamy sobie prawo do indywidualnego
rozpatrzenia rezygnacji.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać
stosowne oświadczenie pocztą, lub poprzez e-mail do Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest
jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).
§5
Zmiana terminu szkolenia
W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie, e-mailem lub
telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za
szkolenie.
W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów
poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

§6
Zmiana wykładowcy
Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez
uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia.
Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.
§7
Cena szkolenia i warunki płatności
Podane ceny szkolenia są cenami brutto. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet
materiałów szkoleniowych, certyfikat. Opłaty za szkolenie należy dokonać w terminie nie
późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator
może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy
Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku
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szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje
w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Zamawiającym.
§8
Rabaty
Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz
nie można ich łączyć z innym i promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W
przypadku szkoleń zamkniętych obowiązują indywidualne ustalenia.
§9
Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z zasadami
przetwarzania danych osobowych i informacją o administratorze danych osobowych
dostępną tutaj. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do
przesłania formularza zgłoszeniowego. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
§10
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć
dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów,
kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie
2. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim.
Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania regulaminu Hali Gimnastycznej Leszka
Blanika.
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