
Regulamin i warunki uczestnictwa w Szkoleniach Akademii Wedding Plannera SENSAR 

1. Organizatorem szkolenia jest Joanna Kłosińska – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SENSAR z 

siedzibą w Legnicy, przy ul. Świętokrzyskiej 8 lok. 8, NIP PL6911523881, Regon 020722730, wpisana do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 30095, zwana w dalszej części 

Regulaminu Szkolenia „Organizatorem”. 

2. Osoba dokonująca zapisu na szkolenie, zwana będzie w dalszej części Regulaminu Szkolenia „Klientem”. 

3. Warunkiem wpisania na listę uczestników w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie 

www.AkademiaWeddingPlannera.pl oraz wpłata pierwszej raty za szkolenie. 

4. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza, znajdującego się na stronie 

www.AkademiaWeddingPlannera.pl oraz wpłata pełnej kwoty za szkolenie. 

5. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność przesłanego zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty pierwszej raty.  

6. Płatności za szkolenie prosimy dokonać przelewem na konto: SENSAR Joanna Kłosińska, ul. Świętokrzyska 8 lok. 8, 59-220 

Legnica, Alior Bank, numer rachunku bankowego: 80 2490 0005 0000 4500 3529 5783. W tytule płatności prosimy podać imię, 

nazwisko, termin i miejsce szkolenia. 

Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora, Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na szkolenie 

oraz wystawi paragon fiskalny lub fakturę VAT. 

7. Termin wpłaty pozostałej kwoty do zapłaty za szkolenie upływa najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą szkolenia. 

8. Udział w szkoleniu może wziąć jedynie osoba zgłoszona w formularzu na Szkolenie. Istnieje możliwość zmiany osoby 

uczestniczącej w szkoleniu, w terminie do 3 dni przed planowanym Szkoleniem. Zmiana osoby uczestniczącej w szkoleniu musi 

nastąpić w formie pisemnego oświadczenia przesłanego mailowo. W szkoleniu nie może wziąć udziału osoba, która nie została 

formalnie zgłoszona. 

9. Warunki odstąpienia od umowy: 

A) Klient będący osobą fizyczną (konsument), dokonujący zgłoszenia udziału w Szkoleniu, może odstąpić od umowy 

bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Za dzień zawarcia 

umowy przyjmuje się potwierdzenie dokonania zgłoszenia uczestnictwa przesłanego przez Organizatora na adres 

mailowy wskazany przez Klienta (konsumenta), za wyjątkiem świadczenia usług rozpoczętego (art.10 ust.3 Ustawy 

O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, z dnia 02 marca 2000r. 

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie. Organizator po otrzymaniu oświadczenia i 

spełnieniu przedmiotowych wymogów, zwróci Klientowi (konsumentowi) wpłaconą należność w terminie do 7 dni, na 

rachunek bankowy, z którego Klient (konsument) dokonał przelewu. 

B) Klientowi, dokonującemu zgłoszenia udziału w Szkoleniu w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub 

gospodarczą i rezygnującemu  z udziału w Szkoleniu, nie przysługuje zwrot dokonanych wpłat. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. W sytuacji odwołania szkolenia Klientowi zostaną zwrócone dokonane 

wpłaty w terminie do 7 dni. Klient ma prawo wyboru nowego terminu Szkolenia. 

11. Prawa autorskie w relacji Organizator – Klient: 

A) Podczas szkolenia obowiązuje zakaz rejestrowania dźwięku i obrazu przebiegu Szkolenia. 

B) Klient akceptuje, że wszystkie materiały otrzymane w wersji papierowej, na nośnikach cyfrowych oraz treści 

mówione wygłaszane przez Organizatora podczas Szkolenia są własnością intelektualną Organizatora, są chronione 

prawem autorskim, zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Klient nie ma prawa 

rozpowszechniać przedmiotowych materiałów w jakiejkolwiek formie, zarówno w całości jak i we fragmentach. Zakaz 

dotyczy kopiowania, powielania, przedruku i udostępniania osobom trzecim. Przedmiotowy zakaz nie dotyczy 

cytowania autora, z powołaniem się na źródło i na podanie aktywnego linku do oficjalnej strony szkoleniowej 

Organizatora – www.AkademiaWeddingPlannera.pl 

12. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas Szkolenia. Klient akceptuje, że może 

znaleźć się na zdjęciach i/lub nagraniach wykonanych przez Organizatora. Klient ma prawo nie wyrazić zgody Organizatorowi 

na utrwalenie jego wizerunku na zdjęciach i nagraniach przed rozpoczęciem Szkolenia. 

13. Regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniach Akademii Wedding Plannera SENSAR obowiązują od dnia 25 sierpnia 2016r. 

Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w przedmiotowym dokumencie. Zmiana funkcjonuje jako obowiązująca od dnia 

opublikowania na stronie www.AkademiaWeddingPlannera.pl. 

Joanna Kłosińska, dnia 25 sierpnia 2016 
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