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1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w warsztatach, których
Organizatorem jest Stowarzyszenie Freelab, www.freelab.com.pl.
2. Uczestnikiem jest osoba wyrażająca chęć udziału w warsztatach po opłaceniu zaliczki.
3. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłaty zaliczki.
4. Warsztaty są organizowane w zakresie i terminie szczegółowo opisanym w ofercie
warsztatów.
5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić warsztaty zgodnie z ofertą i zapewnić
Uczestnikom materiały szkoleniowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w planowanym terminie, z
przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej,
choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 10
Uczestników. W takim przypadku Organizator zaproponuje zwrot opłaty za warsztaty w
pełnej wysokości.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów
szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.

1. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego
umieszczonego na stronie internetowej: www.freelab.com.pl/projekt-wiosna/.
2. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona do 20. O wpisaniu na listę uczestników
decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą zaliczki.
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3. Zgłoszenie na warsztaty w jakiejkolwiek formie jest wiążącą umową oraz jest
równoznaczne
z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim
warunków przez Zgłaszającego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania
zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec
Organizatora.

1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w warsztatach. Rezygnacja musi zostać
złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora
freelab.wrzesnia@gmail.com.
2. W przypadku złożenia rezygnacji do 30.04.2017 przed wyznaczonym terminem
warsztatów, Uczestnik otrzyma zwrot wpłaty pomniejszony o zaliczkę. Zaliczka jest
bezzwrotna.
3. W przypadku wycofania udziału w warsztatach po 30.04.2017, Uczestnik nie
otrzyma zwrotu wpłaty.
4. W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach, bez złożonej wcześniej
rezygnacji w odpowiednim terminie, Uczestnik nie otrzyma zwrotu wpłaty.
5. Zmiana Uczestnika warsztatów jest nieodpłatna.
6. Zmiana Uczestnika warsztatów powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu
do Organizatora.
7. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, Organizator zobowiązany
jest zwrócić wpłaconą kwotę za dane warsztaty w całości.
8. Zwrot wpłaconej przez Uczestnika kwoty realizowany będzie przelewem na konto
bankowe wskazane przez Uczestnika.
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1. Warsztaty organizowane przez Organizatora są odpłatne w kwocie 900 zł (w tym
wyżywienie i nocleg).
2. Kwota zaliczki stanowi 50% całości kwoty, to jest 450 zł.
3. Ceny wszystkich zajęć oferowanych przez Organizatora są kwotami brutto.
4. W przypadku odwołania warsztatów z winy Organizatora lub z powodu braku miejsc
opłata wniesiona za warsztaty zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat
manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika.

1. Na co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną warsztatów Organizator
pozostaje do dyspozycji Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności oraz wydania
materiałów szkoleniowych, sprawdzenia oprogramowania itp.
2. Uczestnicy pracują na własnych komputerach stacjonarnych lub przenośnych, na
legalnym oprogramowaniu szkoleniowym (wg oferty dostarczonym) przez Organizatora.

1. Koszty wynikające z dojazdu na warsztaty spoczywają na Uczestniku warsztatów.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. 2016 r. poz. 922), Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji warsztatów oraz na
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
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3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań
związanych z obsługą warsztatów i informowania o ofertach przez www.freelab.com.pl.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej:
www.freelab.com.pl/projekt-wiosna/.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego
regulaminu. Zaistniałe zmiany będą bieżąco publikowane na stronie internetowej, o
której mowa w pkt 1 powyżej.
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