Regulamin Seminariów „TATTOO SEMINAR WROCŁAW"
I. Definicje:
a) „Umowa” – umowa zawierana pomiędzy Organizatorem oraz Zgłaszającym, której
przedmiotem jest organizacja Warsztatów dla Uczestników;
b) „Regulamin” – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami i stanowi integralną część
Umowy;
c) „Organizator” – oznacza Black Pearl Tattoo Joanna Fąferko z siedzibą w Brzegu (49-300)
przy ul. Łokietka 2h/3,
d) „Warsztaty” – oznaczają świadczenia edukacyjne Organizatora szczegółowo określone na
stronie internetowej Organizatora www.seminariatatuazu.pl. W poniższym Regulaminie
słowo Warsztaty będzie używane zamiennie z nazwą Seminaria i posiada to samo
znaczenie.
e) „Uczestnik” – oznacza osoba uprawniona na podstawie zawartej umowy do uczestnictwa
w przynajmniej jednych Warsztatach;
f) „Zgłaszający” – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca
osobowości prawnej, z którą Organizator zawiera umowę dotyczącą Warsztatów;
1. Postanowienia ogólne
a) Umowa jest zawierana na czas określony – czyli na czas trwania poszczególnych
Warsztatów, stanowiących przedmiot zobowiązania Organizatora.
b) Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z Warsztatami, pomiędzy
Organizatorem, a Zgłaszającym i stanowi integralną częścią Umowy.
c) Zgłoszenie na Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, programu
Warsztatów oraz opłaty za uczestnictwo w Warsztatach, a także Polityki Prywatności
opublikowanych na stronie internetowej Organizatora.
2. Uczestnicy
a) Uczestnikami Warsztatów Tattoo Seminar Wrocław mogą zostać osoby powyżej 18 roku
życia, posiadające doświadczenie tatuatorskie.

3. Cena
a) Udział w Warsztatach jest płatny.
b) Koszt uczestnictwa w Seminariach jest podany na stronie internetowej
www.seminariatatuzau.pl
c) Oferta dotycząca danej opłaty za uczestnictwo, wiąże do dnia zakończenia jej publikacji
na stronie internetowej Organizatora.
d) Zgłaszający zobowiązany jest uiszczać opłaty najpóźniej w dniu, wskazanym po przyjęciu
na Seminaria przez Organizatora.
e) Wszystkie wpłaty należy dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej - przez przekaz
pocztowy, na dane wskazane przez Organizatora po przyjęciu.
j) Nie jest możliwy zwrot opłaty za udział w Seminariach. W przypadku braku możliwości
uczestnictwa w Warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich, Zgłaszający można wskazać
inną osobę, która weźmie udział w Warsztatach zamiast osoby rezygnującej.

k) W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Warsztatach lub rezygnacji z udziału w
nich w okresie 7 dni poprzedzających ich rozpoczęcie, i nie wskazania innej osoby, która
weźmie udział w Warsztatach w zamiana za osobę rezygnującą, wpłacona kwota w całości
przechodzi na Organizatora.

4. Zgłoszenie na Warsztaty
a) Zgłoszenie na Warsztaty odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.seminariatatuazu.pl.
b) W przypadku dokonywania zgłoszenia na Warsztaty za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora wszystkie
edytowalne pola powinny zostać wypełnione zgodnie z prawdą i aktualnym stanem
faktycznym, podpisany własnoręcznie formularz należy przesłać na adres mailowy :
seminariatatuazu@gmail.com. Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z
aktualnym stanem rzeczy Organizator może uznać za naruszenie Regulaminu.
d) Ilość Uczestników biorących udział w konkretnych Warsztatach jest ograniczona.
e) W przypadku braku miejsc na Warsztaty, istnieje możliwość wpisania się na listę
rezerwową. Aby tego dokonać należy przesłać wiadomość e-mail, zawierającą dane
personalne, rodzaj i termin Warsztatów, a także numer telefonu. W chwili zwolnienia miejsca
na Warsztatach, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub
poprzez e-mail o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

5. Przeprowadzenie Warsztatów
a) Warsztaty każdorazowo odbywają się w podanym wcześniej przez Organizatora miejscu,
chyba że zmiana miejsca zostaną uzgodnione z Uczestnikami.
b) Nie mogą uczestniczyć w Warsztatach osoby, które nie stosują się do niniejszego
Regulaminu, oraz Uczestnicy, których zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu innych
Uczestników, osób prowadzących Warsztatu lub będzie narażało wyposażenie Sali, w
których odbywają się Warsztaty, na zniszczenia. W powyższych przypadkach, na polecenie
prowadzącego, tacy Uczestnicy – po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania –
zobowiązane są do opuszczenia sali, w której odbywają się Warsztaty.
c) Organizator zapewnia plan Warsztatów dopasowany do ich tematyki i charakteru.
d) Organizator zapewnia materiały edukacyjne zgodnie z tematem Warsztatów,
przygotowaną salę oraz merytoryczną opiekę prowadzących Warsztaty.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe)
pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą
w trakcie zajęć w ich posiadaniu.
f) Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania
się do poleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń instruktora.
g) Uczestnicy Warsztatów ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody
osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań (niewykonania poleceń
instruktorów), w trakcie trwania Warsztatów.

l) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmian terminu i
miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego).
W takim przypadku uczestnik Warsztatów ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr
rachunku bankowego.
m) Pytania dotyczące udziału w Warsztatach, współpracy i innych zagadnień należy
kierować na adres: seminariatatuazu@gmail.com

6. Reklamacje
a) Zgłaszający może składać reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy przez Organizatora.
b) Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogę
elektroniczną na e-mail:
c) Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Zgłaszającego, nazwę Warsztatów,
których reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności
uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej
w formie pisemnej.
d) Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia
zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu
pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia
Zgłaszającego.
e) W przypadku złożenia reklamacji Organizator jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie
drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na e-mail Zgłaszającego oraz rozpatrzyć
złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia
reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną na e-mail
Zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.
f) Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty Warsztaty.

7. Przetwarzanie danych osobowych
a) Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach Zgłaszający wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla celów realizacji Umowy,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
b) Zgłaszający niebędący Uczestnikiem oświadcza, iż jest uprawniony do podania danych
osobowych Uczestnika, które będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania
Umowy.
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Umowy.
d) Administratorem danych osobowych jest Black Pearl Tattoo Joanna Fąferko. z siedzibą w
Brzegu (49-300) przy ul. Łokietka 2h/3.
e) Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi niebędącemu Zgłaszającym przysługuje prawo do
wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

8. Zmiana postanowień Regulaminu

a) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go równocześnie na stronie internetowej
Organizatora www.seminariatatuazu.pl, w sali Warsztatów i powiadomieniu Zgłaszających,
którzy zawarli Umowy na Warsztaty, które jeszcze nie zostały przeprowadzone.
b) Zgłaszający, którzy zawarli Umowy na Warsztaty, które jeszcze nie zostały
przeprowadzone, uprawnieni są do odstąpienia od Umowy w przypadku braku akceptacji
postanowień nowego Regulaminu, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania
powiadomienia o zmianie Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe
a) W celu należytego korzystania ze strony internetowej Organizatora
www.seminariatatuazu.pl, w tym w celu dokonania rejestracji na Warsztaty, zaleca się
stosowanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania
zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail).
Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz
konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji
przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 34 lub wyższa, Firefox wersja 28
lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Organizator
rekomenduje Zgłaszającym zabezpieczenia urządzenia końcowego Zgłaszającego, które
należy stosować jednocześnie:
i) zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;
ii) zainstalowanie zapory ogniowej (firewall);
iii) bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.
b) Organizator nie gwarantuje integralności przesyłanej korespondencje elektronicznej w
przypadku niedozwolonego działania osób trzecich lub niestosowania przez Zgłaszających
stosownych zabezpieczeń informatycznych.
c) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w
tym przepisy Kodeksu cywilnego.

