REGULAMIN WARSZTATÓW PINK CIGARETTE
Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.06.2016 r.
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§ 1. Postanowienia ogólne
Przez następujące określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
a. “Organizator” lub “PINK CIGARETTE”  firma PINK CIGARETTE Monika Kapłan
zarejestrowana przy ul. Janiny Porazińskiej 4 lok.37 w Bydgoszczy, NIP:
7821538365, REGON: 16624248,
b. “Formularz”  formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie warsztatu, którego
poprawne wypełnienie i wysłanie do “Organizatora” za pomocą przycisku “Wyślij
zgłoszenie" jest równoznaczne ze Zgłoszeniem,
c. “Zgłoszenie”  wyrażenie chęci uczestnictwa w warsztacie,
d. “Uczestnik”  osoba fizyczna lub prawna dokonująca Zgłoszenia na warsztat.
e. “Potwierdzenie Uczestnictwa”  komunikat wysłany przez Organizatora w odpowiedzi na
Zgłoszenie, który jest równoznaczny z zawarciem umowy.
§ 2. Warsztaty
PINK CIGARETTE organizuje warsztaty:
a. w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie warsztatów zamieszczonej na
stronie http://pinkcigarette.pl/category/warsztaty/,
b. po skompletowaniu grupy (min. 8 osób), przy czym zastrzega sobie możliwość zmiany
terminu i miejsca realizacji warsztatu, gdy na opisany w ofercie warsztat nie zgłosi się
minimalna wymagana liczba Uczestników.
§ 3. Warunki zapisów
Aby dokonać Zgłoszenia Uczestnika na warsztat należy poprawnie wypełnić Formularz
dostępny na stronie warsztatu i kliknąć przycisk “Wyślij zgłoszenie”.
Organizator przyjmuje zgłoszenia najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatu.
Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego
telefonicznego uzgodnienia tego z Organizatorem.
Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator sprawdzi liczbę wolnych miejsc w wybranym przez
Uczestnika warsztacie i prześle stosowną wiadomość emailową w ciągu 24 godzin od
otrzymania Zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres emailowy Uczestnika, z który
został podany w Formularzu. W przypadku:
a. istniejących wolnych miejsc Organizator prześle Uczestnikowi informację o możliwości
zapisu na warsztat wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności w kwocie
odpowiadającej cenie warsztatu,
b. braku wolnych miejsc na wybrany przez Uczestnika warsztat Organizator poinformuje o
tym Uczestnika.
W celu Potwierdzenia Uczestnictwa Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za
uczestnictwo.
Organizator po zaksięgowaniu dokonanych przez Uczestnika opłat prześle do niego drogą
emailową Potwierdzenie Uczestnictwa.
Moment zawarcia pomiędzy stronami wiążącej umowy stanowi fakt uiszczenia przez Uczestnika
pełnej opłaty za warsztat i księgowe potwierdzenie otrzymania wpłaty przez Organizatora.
Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona przez Organizatora.
O zgłoszeniu na zajęcia w wypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc decyduje
kolejność wpłat.
§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa
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Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w warsztacie i uzyskania zwrotu poniesionych
kosztów w wysokości:
a. 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji do 14 dni przed
wyznaczoną datą warsztatu,
b. 50% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji do 10 dni przed
wyznaczoną datą warsztatu.
Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email: warsztaty@pinkcigarette.pl.
Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony
Organizatora.
W przypadku braku uczestnictwa w warsztacie i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej
kwoty opłaty związanej z udziałem w warsztacie zgodnie z obowiązującym przy Zgłoszeniu
cennikiem.
Uczestnik ma prawo dokonać zmiany danych osobowych na które wcześniej dokonał rejestracji.
W tym celu powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość emailową na
adres warsztaty@pinkcigarette.pl.
W każdym czasie Uczestnik może wyznaczyć inną osobę na Uczestnika warsztatu, za którego
bierze pełną odpowiedzialność.

§ 5. Zmiany terminu warsztatu
Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego
niezależnych – do odwołania lub przełożenia warsztatu w terminie do 2 dni przed planowaną
datą jego rozpoczęcia.
Warsztaty mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
a. liczba osób z Potwierdzonym Uczestnictwem nie przekroczy minimalnej liczby 8 osób,
b. wykładowca odwoła zajęcia.
Organizator, w wypadku odwołania warsztatu informuje o tym fakcie Uczestnika. 3. Informacja
dotycząca odwołania warsztatu przesyłana jest na adres email podany w Formularzu.
Organizator poinformuje Uczestnika emailem o wyznaczeniu kolejnego terminu warsztatu.
Nowy termin warsztatu wymaga emailowego potwierdzenia przez Uczestnika. W przypadku
odwołania lub zmiany terminu warsztatu i nie wyrażenia zgody przez Uczestnika na nowy termin
warsztatu, Uczestnik zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.
§ 6. Ceny warsztatów i warunki płatności
Ceny warsztatów obejmują: koszt warsztatu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat,
napoje, przekąski, chyba, że opis warsztatu stanowi inaczej.
Ceny warsztatów nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
Oryginał faktury zostanie przesłany do Uczestnika drogą emailową do 3 dni roboczych od daty
zakończenia warsztatu.
§ 7. Odpowiedzialność Uczestników
Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Podczas warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i/lub video.
Organizator w celu uzyskania zgody Uczestnika na wykorzystywanie wizerunku w materiałach
marketingowych uzyska podpis Uczestnika na stosownym dokumencie rozdawanym przed
rozpoczęciem warsztatu.
§ 8. Ewaluacja warsztatów
W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług Uczestnik warsztatu zostanie poproszony o
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, oceniającej organizację, metodykę warsztatu oraz trenera
prowadzącego.
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§ 10. Certyfikaty
1. Udział w warsztacie zostanie potwierdzone odpowiednim Certyfikatem, który otrzyma każdy
Uczestnik.
2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% czasu trwania
warsztatu.
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§ 11. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych jest firma PINK CIGARETTE Monika KapłanGerc zarejestrowana przy
ul. Janiny Porazińskiej 4 lok.37 w Bydgoszczy.
Uczestnik akceptując poniższy regulamin zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez firmę PINK CIGARETTE Monika KapłanGerc dla potrzeb kontaktu w sprawie
oferowanych usług.
Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w czasie korzystania z serwisu oraz po tym
terminie do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione
produkty lub usługi.
Zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub
pośrednio utrzymywanych przez Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z
Administratorem w ramach konkretnego warsztatu.
Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie
przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
Uczestnik akceptując poniższy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od firmy
PINK CIGARETTE Monika KapłanGerc na podany przez Uczestnika adres email zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz
1204).
§ 12. Reklamacje
Uczestnik może składać reklamacje dotyczące warsztatów w formie pisemnej do Organizatora
najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia warsztatu.
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowie
na nią drogą emailową.
W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w pkt. 2 Organizator poinformuje o
tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie
reklamacji.

§ 13. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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