
poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Regulamin warsztatów „Stwórz własną mapę stylu” 

Termin warsztatów: 09.01.2020


§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Regulamin stanowi podstawę organizacji warsztatów „Stwórz własną mapę 
stylu”, prowadzonych przez Olgę Kurenną, organizowanego w Pracowni Stylu, 
znajdującej się przy ul. Piłsudskiego 90, pok. 206 w Koszalinie, które odbędzie 
się 09 stycznia 2020 r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. 
Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie wydarzenia na Facebooku, 
zwanej dalej stroną warsztatów. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane 
do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie warsztatów. 


2. Warsztaty „Stwórz własną mapę stylu” jest inicjatywą Olgi Kurennej. Podmiotem 
prawnie reprezentującym warsztaty jest Firma OLNA Olga Kurenna, ul. 
Lubiatowska 33a, 75-668 Koszalin, NIP: 6692406803


3. Celem warsztatów „Stwórz własną mapę stylu” jest stworzenie własnej mapy 
stylu, która pomoże uczestniczce w zdefiniowaniu wymarzonego wyglądu, 
garderoby i dodatków, w oparciu które ona zbuduje swój własny i 
niepowtarzalny styl.


§ 2 Opłaty  

1. Udział w warsztatach jest płatny. Opłata obejmuje warsztaty, materiały 
udostępnione przez szkoleniowca oraz słodki poczęstunek. Koszt warsztatów 
wynosi 50 zł. Opłatę należy uiścić za pomocą linku do płatności przez 
Przelewy24.pl, udostępnionego przez szkoleniowca.


§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu jest ograniczona. 


2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest uiszczenia opłaty za uczestnictwo w 
warsztatach. 


3. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zapisów i dokonanych wpłaty. 


4. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 


§ 4 Rezygnacja z warsztatów 

1. Każdy uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu poprzez 
zawiadomienie o tym Organizatora przez e-mail: info@olgakurenna.pl. Wówczas 
może żądać od Organizatora zwrotu kosztu warsztatów według poniższych 
wytycznych:
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- w okresie 13.12.2019 - 27.12.2019 - zwrot 50%


- w okresie 27.12.2019 - 09.01.2020 - brak zwrotów


2. Nie ma możliwości przeniesienia udziału w warsztatach na inny termin.


§ 5 Odpowiedzialność Organizatora  

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki 
organizacyjne wydarzenia zgodne z opisem na stronie warsztatów. 


2. Organizator ustala plan wydarzenia oraz zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie wydarzenia, nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym 
prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności harmonogramu. 


3. Zmiany w programie wydarzenia, o których mowa powyżej nie mogą stanowić 
podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora. 


4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych. 


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, 
które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia. 


6. Uczestnik ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w 
przypadku odwołania szkolenia z winy leżącej po stronie Organizatora. 


7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia w przypadku 
nieuzbierania się minimalnej ilości osób, która została ustalona na 6 osób. 


§ 6 Odpowiedzialność Uczestnika  

1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego 
Regulaminu, jak również stosowania się podczas wydarzenia do zasad 
bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych 
Organizatora. 


2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez 
siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.


3. Uczestnik nie może fotografować i nagrywać wystąpień szkoleniowców oraz 
pokazywanych podczas nich wszelkich materiałów. Zabrania się także 
rozpowszechniania i upubliczniania otrzymanych materiałów szkoleniowych. 
Złamanie wymienionych reguł będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi. 


§ 7 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Firma OLNA Olga Kurenna. 
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2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia 

wydarzenia, w tym stworzenia listy uczestników. 


3. Dokonując rejestracji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych dla celów przeprowadzenia wydarzenia, w tym stworzenia listy 
Uczestników.


4. Dokonując rejestracji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celach marketingowych, przesyłając drogą elektroniczną na 
podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług i produktów 
własnych oraz partnerów firmy OLNA Olga Kurenna z siedzibą w Koszalinie.


5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
poprawy oraz żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
ale niezbędne dla wzięcia udziału w wydarzeniu. 


6. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do 
przeprowadzenia rejestracji. 


7. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu 
bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez 
Administratora danych osobowych. 


8. Podczas wydarzenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i 
video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników i Organizatora w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi 
zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na adres info@olgakurenna.pl 
najpóźniej do 2 dni przed datą wydarzenia. 


§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


3. Regulamin wchodzi w życie w chwili dokonania rejestracji i opłaty za warsztaty. 
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