
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach internetowych organizowanych przez portal relaksacja.pl 

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach internetowych

organizowanych przez portal Relaksacja.pl (zwaną w dalszej części Organizatorem).
2. Wszystkich uczestników obowiązuje Polityka Prywatności o treści dostępnej na stronie

http://relaksacja.pl/polityka_prywatnosci.html
3. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronach portalu Relaksacja.pl
4. Koszty szkolenia, dostępu do platformy szkoleniowej online uczestnika / uczestniczki pokrywa firma

zgłaszająca.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie
1. Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie

elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie portalu Relaksacja.pl.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w

ofercie szkolenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego
regulaminu.

4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność
wpłat.

5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia
1. Rezygnacji ze szkolenia, do 30 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, można dokonać przesyłając

do Organizatora wiadomość informującą o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, przez formularz
kontaktowy znajdujący się w zakładce kontakt na stronie Relaksacja.pl

2. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się
następujący po nim dzień roboczy.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 30 dni przed terminem
rozpoczęcia szkolenia uczestnik może wskazać swojego zastępcę na szkolenie lub wpłata uczestnika
przechodzi na rzecz Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn losowych lub w przypadku
zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 45 dni przed terminem szkolenia.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym
fakcie każdego z uczestników.

§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybywania na sesje szkolenia internetowego, które

odbywać się będą na platformie, do której link prześle e-mailem Organizator.
2. Główne szkolenie (gdy udostępniane są nowe materiały) trwa określony w ofecie czas. Każdego z dni

szkoleniowych publikowane są nowe zadania dla uczestników. Dostęp do materiałów szkoleniowych
uzyskiwany jest na 1 rok licząc od czasu rozpoczęcia szkolenia.

3. Najbardziej aktualny harmonogram dostępny jest na stronie portalu Relaksacja.pl na platformie
szkoleniowej kursu.

4. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
5. Każdy uczestnik otrzyma, wysyłany pocztą tradycyjną, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j.
Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).



   

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich 
zmiany oraz żądania ich usunięcia.  

3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku przez Organizatora. 

§ 6 Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  
2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie portalu Relaksacja.pl. 
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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