
Regulamin dla uczestników szkoły narodzin U Położnych 

 §1 Przedmiot Regulaminu  

1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w kursach w ramach Szkoły Narodzin 

U Położnych, które odbywać się będą w Rzeszowie w wyznaczonym przez organizatorów terminie i 

miejscu 

§2 Zawarcie umowy  

1. Zawarcie umowy pomiędzy Nabywcą a Organizatorem następuje po zaakceptowaniu Regulaminu 

oraz po zaakceptowaniu warunków płatności platformy obsługującej. Akceptacja regulaminu 

odbywa się poprzez zakup biletu.  

2. Po udanej transakcji zakupu biletu Nabywca otrzymuje potwierdzenia mailowe udziału w 

zajęciach.  

3. Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie opłaty.  

§3 Uczestnictwo w zajęciach.  

1. Nabywca przed zajęciami otrzyma wiadomość SMS z przypomnieniem terminu i lokalizacji.  

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku, sprzedaż biletów w 

zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym 

Nabywca nie otrzymuje po zakupie paragonu. Na życzenie Nabywca może otrzymać rachunek za 

zakupione Bilety.  

§4 Po zakupie biletu  

1. Sprzedaż biletów kończy się po wyczerpaniu miejsc na Kurs lub najpóźniej dzień przed ich 

rozpoczęciem.  

2. Nabywca, może zrezygnować z udziału w zajęciach najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia.  

3. Nabywca, który nie stawił się na Warsztatach, na które uprzednio zakupił Bilet – nie może go 

zwrócić ani wymienić.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu kursów w zakresie prelegentów w 

przypadkach losowych, niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku choroby osoby 

prowadzącej.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca prowadzenia Warsztatów.  

6. W razie odwołania zajęć w szkole narodzin Organizator zwraca poniesione koszta.  

§5 Utrwalanie przebiegu Warsztatów  

1. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Zajęć przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk.  

2. Każdy Nabywca Biletu i każdy Uczestnik Zajęć przyjmuje do wiadomości, że udział w Warsztatach 

jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz 

na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie jego głosu lub wizerunku w związku z 

uczestnictwem w Warsztatach – dla celów edukacyjnych, dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 

reklamowych oraz promocyjnych Organizatora.  



§6 Reklamacje  

1. Reklamacje związane z przebiegiem Zajęć można zgłaszać Organizatorowi w formie mailowej na 

adres: biuro@upoloznych.pl w terminie 14 dni od zakończenia Warsztatów.  

2. Organizator poinformuje Nabywcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej 

otrzymania. Powiadomienie nastąpi w formie e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego 

przesłano reklamację.  

§7 Dane osobowe  

1. Uzyskane przez Organizatora dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do wykonania umowy 

dotyczącej uczestnictwa w warsztatach oraz w celach marketingu własnego Organizatora.  

2. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu oraz do zmian poprzez 

ich poprawienie, uzupełnienie lub żądanie zaprzestania przetwarzania.  

§8 Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży Biletów należy kierować na adres mailowy: 

biuro@upoloznych.pl  

2. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora. 


