
REGULAMIN

1. Definicje
1.1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki techniczne

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora, udziału
Uczestników w Warsztatach, jak również warunki zawierania i rozwiązywania
umów o świadczenie takich usług,a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Organizator - Makor Development Mateusz Budzar
1.3. Uczestnik - osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy, zaakceptowała

niniejszy Regulamin, wniosła opłatę za uczestnictwo i otrzymała
potwierdzenie rejestracji na Warsztaty od Organizatora

1.4. Warsztaty “Soft Skille Dla Programistów” - Ilość miejsc udostępnionych przez
Organizatora jest ograniczona. O zarejestrowaniu Uczestnika decyduje
kolejność dokonania opłat.

2. Zawarcie umowy
2.1. Rejestracja Uczestników i obsługa techniczna sprzedaży biletów na Warsztaty

odbywa się za pośrednictwem strony Internetowej znajdującej się pod
adresem softskilledlaprogramistow.pl

2.2. Opłata za udział w Warsztatach wynosi 1545 zł netto.
2.3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy

Organizatorem a Uczestnikiem następuje z chwilą potwierdzenia
zarejestrowania udziału Uczestnika w Warsztatach.

2.4. W przypadku, gdy w ciągu 24 godzin od wniesienia opłaty osoba wypełniająca
formularz nie otrzyma potwierdzenia rejestracji na Warsztaty, powinna
skontaktować się z Organizatorem kontakt@softskilledlaprogramistow.pl,
telefon: 691498972 (Anita Przybył).

3. Prawa i obowiązki stron
3.1. W ramach niniejszej umowy Organizator zobowiązuje się:

3.1.1. zorganizować Warsztaty zgodnie z następującym harmonogramem:
20.06.2023-22.06.2023, w godzinach 9:00 - 15:00

3.1.2. udostępnić Uczestnikowi link do spotkania na platformie ZOOM w dniu
wydarzenia na co najmniej godzinę przed jego rozpoczęciem.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z platformy ZOOM, a tym
samym uczestniczenia w Warsztatach, dostępne są tutaj:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-fo
r-Windows-macOS-and-Linux

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całości lub części
Warsztatów w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem ich
rozpoczęcia w przypadku zbyt niskiej liczby Uczestników lub nagłych zdarzeń
losowych uniemożliwiających przeprowadzenie całości lub części Warsztatów
- informacja ta zostanie przekazana Uczestnikowi na adres e-mail podany w
formularzu rejestracyjnym.

3.4. W przypadku odwołania całości lub części Warsztatów z przyczyn leżących
po stronie Organizatora wniesione opłaty za udział zostaną przelane
odpowiednio w całości lub części na rachunki bankowe, z których zostały
wpłacone - w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania całości lub części
Warsztatów.

3.5. W ramach niniejszej umowy Uczestnik zobowiązuje się:
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3.5.1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
3.5.2. podczas udziału w Warsztatach odnosić się z szacunkiem do innych

Uczestników i prowadzących, a także przestrzegać zasad etykiety,
3.5.3. powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.6. Uczestnicy, którzy swoim zachowaniem zakłócają przebieg Warsztatów,
utrudniają lub uniemożliwiają innym osobom uczestnictwo w Warsztatach
mogą zostać wykluczone z udziału w Warsztatach przez Organizatora - bez
zwrotu poniesionej opłaty.

3.7. W przypadku spóźnienia lub nieobecności Uczestnika w Warsztatach
wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

3.8. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztatach i otrzymać zwrot
wniesionej opłaty w przypadku:

3.8.1. W przypadku rezygnacji najpóźniej na 7 dni przed terminem
warsztatów organizator zwraca 100% wniesionej opłaty. Po tym
terminie w przypadku rezygnacji organizator zwraca 50% wniesionej
opłaty.

3.8.2. realizacji prawa odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy

4.1. Uczestnik będący konsumentem oraz osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, dla której udział w Warsztatach nie ma charakteru zawodowego
może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. W celu
realizacji tego prawa należy wysłać oświadczenie woli odstąpieniu od umowy
na adres: kontakt@softskilledlaprogramistow.pl Wzór oświadczenia stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Uczestnik ma prawo zgłosić Organizatorowi reklamację, przesyłając

zgłoszenie na adres: kontakt@softskilledlaprogramistow.pl
5.2. Organizator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 10 dni od

dnia jej przesłania lub uzupełnienia przez Uczestnika, jeżeli zostanie on
poproszony przez Organizatora o uzupełnienie zgłoszenia.

5.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie
dostępne są tutaj.

6. Postanowienia Końcowe
6.1. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie ich

treści na stronie internetowej Organizatora, Wydarzenia oraz odrębne
zawiadomienie Uczestników, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.
W przypadku braku zgody Uczestnika na zmiany Regulaminu może on
zrezygnować z udziału w Warsztatach, a Organizator zwróci mu wniesioną
opłatę.

6.2. Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2023 r.
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Załącznik - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

..........................................
(miejscowość, data)

Makor Development Mateusz Budzar
NIP 7551907998
Chopina 15/12

48-250 Głogówek

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - udziału w Warsztatach
“Soft Skille Dla Programistów - edycja 6”
Imię i nazwisko: …………………………………………………………...
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………
Numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona należność:

………………………………………......................................................

...................................................
(data i czytelny podpis)


