REGULAMIN KURSU
LETNI KURS DLA BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
18-19.06.2021
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Kursu. Regulamin
określa warunki udziału w Kursie, zasady organizacyjne oraz płatności.
2. Organizatorem Kursu jest Łukasz Zając PUBLIC RELATIONS z siedzibą w Szczecinie, ul. Mickiewicza 51
(70-385 Szczecin) o nr NIP: 631 24 23 966
3. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kursie i obowiązują
wszystkich Uczestników.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rejestracji należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny na Stronie WWW.
2. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora wiadomości e -mail zawierającej dane
do przelewu za udział w Kursie.
3. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem następuje z datą wpłynięcia formularza
rejestracyjnego do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu w każdym czasie, za zwrotem na rzecz
Uczestnika wpłaconej ceny w pełnej wysokości, jeśli Kurs nie będzie mógł się odbyć z przyczyn
niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby
zarejestrowanych Uczestników. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora
żadne roszczenia odszkodowawcze.
III. ZASADY KURSU
1. Organizator ustala Program Kursu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także w dniu, w którym
odbywa się Kurs, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. Zmiana
programu Kursu nie może stanowić podstawy do kierowania roszczeń wobec Organizatora.
2. Organizator prześle na adresy mailowe Uczestnika podane w formularzu rejestracyjnym unikalne
dane dostępowe umożliwiające dostęp do wirtualnej teczki.
IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przelewem – 100% wartości zamówienia
w terminie do 7 dni od rejestracji zgłoszenia na Kurs na podstawie faktury proforma.
2. W terminie 7 dni od dokonania płatności Organizator wystawi fakturę VAT dla Uczestnika.
3. Cena za udział w Kursie 3500 zł netto.
V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KURSIE
1. Rezygnacja udziału w Kursie może nastąpić najpóźniej do dnia 7.06.2021.
2. Rezygnacja z udziału w Kursie do dnia 7.06.2021 nie powoduje żadnych kosztów po stronie
Uczestnika, a wpłacona opłata podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
3. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze w pełni koszt udziału w Kursie.

4. Dopuszcza się zamianę Uczestnika, jednakże po uprzednim powiadomieniu Organizatorów o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@foodbrokers.pl
5. Nieobecność Uczestnika bez uprzedniej rezygnacji w trybie wskazanym powyżej nie zwalnia go z
obowiązku zapłaty ustalonej ceny (a w przypadku, gdy już została uregulowana nie zobowiązuje
Organizatora do jej zwrotu).
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się na stronie:
https://foodbrokers.pl/polityka-prywatnosci/
VII. WARUNKI UDZIELENIA WIZERUNKU
Organizator Kursu zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu wydarzenia w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i
promocyjnych. Udział w Kursie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań
dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych
środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w
publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o
działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest
dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników wydarzenia nie będzie wykorzystywany
przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Każdy kto korzysta
z wydarzenia i nie wyraża zgody na wykorzystanie jego wizerunku w ramach nagrań wizualnych,
dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Organizatora lub na jego zlecenie w celach
promocyjnych i rozpowszechniania jego działań jest obowiązany zgłosić to na adres
info@foodbrokers.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze poprzedzające wydarzenie.

