
  
WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU ŻEGLARSKIM 

§1. 

Niniejsze warunki stanowią integralną częśd umowy o udział w szkoleniu i każdy uczestnik ma obowiązek zapoznad się z nimi 
przed dokonaniem zgłoszenia swojego udziału.  

§2. 

 Zawarcie umowy polega na akceptacji niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu, 
podpisaniu przez Uczestnika i Sprzedającego Umowy - Zgłoszenia Uczestnictwa w Imprezie oraz opłaceniu zaliczki (minimum 30 
%). Wpłata winna byd uzupełniona najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Brak wpłaty uzupełniającej traktowany będzie jako 
rezygnacja i w takim przypadku zastosowanie znajduje p. 7 niniejszych Warunków Uczestnictwa. Po zawarciu umowy 
uczestnikowi nie przysługują zniżki i rabaty wynikające z promocji oferowanych w późniejszym terminie. 

§3. 

 Uczestnikiem szkolenia są osoby objęte Umową-Zgłoszeniem. W imieniu małoletniego Uczestnika Umowę-Zgłoszenie podpisuję 
osoba pełnoletnia i ona dokonuje wtedy wszelkich czynności związanych z formalnym wypełnieniem Umowy-Zgłoszenia ze 
strony Klienta. 

§4. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, a także przerwania jej z 
przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa, decyzje władz paostwowych, zbyt mała liczba chętnych).  

§5. 

 Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia może nastąpid jedynie pisemnie i musi zawierad datę jej złożenia (przy rezygnacji przysłanej 
pocztą datą rezygnacji jest data jej wpływu do Organizatora).  

§6. 

Organizator zwraca całą wpłatę za udział w szkoleniu (jednak bez jakichkolwiek odsetek) w przypadku: a) odwołania szkolenia z 
powodów wymienionych w p. 4. b) zgłoszenia przez Uczestnika rezygnacji po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie Warunków 
Uczestnictwa.  

§7. 

Jeżeli Uczestnik rezygnuje z imprezy z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator potrąca: a) powyżej 30 dni przed terminem 
rozpoczęcia - koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł / osobę, b) do 7 dnia przed terminem rozpoczęcia - 30% ceny  szkolenia, c) 
osoba która uczestniczy w szkoleniu i zrezygnowała w jego trakcie - 100% ceny szkolenia. Zwrotu dokonuje Organizator, a od 
zwracanych kwot nie przysługują odsetki.  

§8. 

Reklamacje Klienta przyjmowane są do 7 dni od zakooczenia szkolenia w formie pisemnej (decyduje data złożenia w biurze 
Organizatora, bądź data stempla pocztowego).  

§9. 

 Uczestnik winien stosowad się do zaleceo przedstawiciela Organizatora, mającego na względzie właściwą realizację szkolenia. 
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie trwania szkolenia, jeżeli 
Uczestnik utrudnia sprawną realizację programu, ze szkodą dla innych uczestników.  

§10. 

W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
Wszelkie spory mogące wyniknąd z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez 
Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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