
  

WARUNKI UCZESTNICTWA  
W WARSZTATACH TERENOWYCH Z WILCZKIEM i ŻYRAFĄ 

organizowanych przez Pracownia Blisko Natury Katarzyna Rosińska 
ul. Kordeckiego 14/17, 81-210 Gdynia 

NIP: 958-130-18-47 
I. Zgłoszenie 

1. Zgłoszenie udziału w warsztatach następuje z chwilą podpisania formularza zgłoszeniowego przez osobę 
zgłaszającą udział. 

2. Uczestnikiem warsztatów jest osoba wpisana w formularzu zgłoszeniowym przez osobę zgłaszającą. 
3. Przy podpisywaniu formularza zgłoszeniowego osoba zgłaszająca wpłaca zaliczkę w wysokości określonej 

przez organizatora, tj. 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy turnus. Wpłaty należy dokonać 
najpóźniej do 5 dni po otrzymaniu dokumentów zgłoszeniowych przelewem na konto: 72 1140 2004 0000 
3802 7728 6173 (w tytule przelewu prosimy wpisać: zaliczka, numer turnusu, imię i nazwisko dziecka). 

4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia całości kosztów nie później niż do 29.06.2018 r. 
przelewem na konto podane w punkcie I.3 (w tytule należy wpisać numer turnusu, imię i nazwisko 
dziecka). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego odwołania warsztatów z przyczyn od niego 
niezależnych (działanie siły wyższej, huragan) oraz prawo odwołania warsztatów na 3 dni przed ich 
rozpoczęciem w przypadku braku wymaganego minimum uczestników. Zgłaszający otrzymuje z tego 
tytułu całkowity zwrot wpłat. 

 
II. Rezygnacja 

1. Zgłaszający może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w warsztatach składając pisemne 
oświadczenie. Za datę rezygnacji uznaje się dzień wpływu stosownego oświadczenia.  

2. W przypadku rezygnacji przez Zgłaszającego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Zgłaszający 
może wskazać osobę, spełniającą wszelkie warunki udziału w warsztatach, która przejmie prawa i 
obowiązki wynikające z umowy. 

 
III. Realizacja zgłoszenia 

1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg warsztatów zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i 
standardem świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie trwania imprezy na piśmie do 
Organizatora warsztatów. 

2. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od 
niego niezależnych tj.: warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych, siły wyższej, działań oraz 
zaniechań klienta lub osób trzecich (pod warunkiem, że nie uczestniczą one w wykonaniu usług 
przewidzianych w umowie a ich działań i zaniechań nie udało się uniknąć) oraz przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika, ale nie zwalnia to Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania warsztatów 
pomocy poszkodowanemu klientowi. 

3. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub całości 
wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za realizację warsztatów zgodnie z Regulaminem. 
5. W sytuacji braku możliwości wykonania przewidzianych w Regulaminie usług podczas trwania warsztatów, 

Organizator jest zobowiązany do wykonania w ramach tej imprezy odpowiednich świadczeń zastępczych.  
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez zgłoszonych 

Uczestników w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.  
 
IV. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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Miejscowość, data      Podpis rodzica lub opiekuna 


