BlockchainPro – Regulamin

BlockchainPro - Praktyczne szkolenia z Blockchain dla
profesjonalistów.

REGULAMIN
W niniejszym regulaminie zostały określone podstawowe warunki świadczenia usług przez
Organizatora szkoleń BlockchainPro, w szczególności zasady i warunki sprzedaży udziału w szkoleniu.
Regulamin powinien być bezwzględnie przestrzegany przez każdego Użytkownika od momentu, gdy
rozpocznie on korzystanie z systemu kupna udziału w szkoleniu, tym samym rozpoczynając przesyłanie
danych.
§1. DEFINICJE
1. Organizator – Michał Załęcki, Kołobrzeska nr 16, lok. 3, 85-704 Bydgoszcz, NIP: 5542966629.
2. Potwierdzenie Udziału – komunikat wysyłany przez Organizatora Szkolenia w odpowiedzi na
zgłoszenie dokonane online.
3. Udział – prawo do uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Organizatora.
4. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Szkolenie poprzez formularz
online, posiadająca prawo do udziału w Szkoleniu.
5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału
w Szkoleniu.
6. Szkolenie – każde szkolenie organizowane przez Organizatora
7. Regulamin – niniejszy regulamin.
§2. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie Umowy następuje poprzez zakup Udziału w Szkoleniu, który odbywa się drogą
elektroniczną przez wykorzystanie strony blockchainpro.pl.
2. W celu zakupienia Udziału należy wypełnić formularz, który wymaga podania następujących
danych osobowych: adres e-mail, adres oraz imię i nazwisko.
3. Zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu jest niezbędnym warunkiem zakupu
Uczestnictwa.
4. Ceny Udziału w Szkoleniu są cenami netto, nie zawierającymi podatek VAT. Podatek VAT
naliczany jest przed finalną płatnością za Szkolenie i jest widoczny dla kupującego przed
dokonaniem płatności.
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5. W celu otrzymania faktury VAT konieczne jest wysłanie takiej prośby na adres e-mail
michal@blockchainpro.pl w tytule wpisując numer płatności, której faktura VAT ma dotyczyć.
W treści wiadomości e-mail należy podać dane do faktury.
§3. UDZIAŁ W SZKOLENIU
1. Udział w danym Szkoleniu przysługuje osobie posiadającej Potwierdzenie Udziału oraz
potwierdzenie płatności za dane Szkolenie.
§4. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych
kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na
14 dni przed wyznaczoną datą Szkolenia.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed datą Szkolenia Organizator ma prawo
potrącić z wpłaconej przez Uczestnika kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze z
głoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu.
3. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać na adres e-mail michal@blockchainpro.pl. Wykreślenie
z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony
Organizatora.
4. W przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora z
godnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty
pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu.
5. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których
wcześniej rejestracji.
§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się zniniejszym Regulaminem.
2. Podczas Szkolenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz nagrywać
materiały wideo. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Uczestnika w
swoich materiałach informacyjnych oraz działaniach promocyjnych po uprzednim uzyskaniu
na to zgody Uczestnika.
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§6. DANE OSOBOWE
1. Podanie wymaganych przez Organizatora podczas rejestracji danych osobowych jest
niezbędne do zawarcia umowy udziału w Szkoleniu.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Organizator umożliwi zawierającemu umowę pełny dostęp do jego danych osobowych, ich
zmianę ̨ lub usunięcie.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację transakcji
dokonywanych z udziałem Zamawiającego w celu realizacji transakcji.
§7. REKLAMACJE
1. Zawierający umowę ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez
Organizatora w ramach Szkolenia.
2. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail
michal@blockchainpro.pl
3. Reklamacja musi zawierać dane osoby ją zgłaszającej (imię, nazwisko, e-mail) oraz
szczegółowy opis.
4. Organizator zwróci się z prośbą o uzupełnienie informacji, gdyby wymagało tego jej
rozpatrzenie.
5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a decyzja zostanie
wysłana na adres podany przez zgłaszającego.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Koszt przejazdu na Szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
3. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Szkolenia bądź przełożenia jego terminu w
przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu
działań / zaniechań osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności oraz w przypadku
siły wyższej. Odwołanie Szkolenia bądź każdorazowa zmiana terminu Szkolenia będzie
notyfikowana Uczestnikowi. W przypadku zmianyt terminu Szkolenia, Uczestnik ma możliwość
rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu,
ale nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W takim przypadku Organizator z
wróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę w całości.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018 r.

