
Regulamin uczestnictwa w Warsztatach języka. Angielskiego 
 

§1 [Postanowienia ogólne] 
 
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji warsztatów z doskonalenia języka angielskiego dla 
dorosłych. Warsztaty sa organizowane przez LEM Joanna Szukiel adres ul. Odkryta 48E lok 201, 03-140 
Warszawa POLSKA, NIP: 5212831961 Regon: 017472504 
Każda osoba korzystająca z Warsztatów ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go 
zaakceptować przed zapisanie się i rezerwacją na wydarzenie. Akceptacja Regulaminu oznacza 
zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
 
§2 [Definicje] 
 
„Organizator ”–  LEM Joanna Szukiel REGON NIP  
„Warsztaty”– usługa szkoleniowa związane z nauką języka angielskiego, oferowane przez Organizatora. 
„Uczestnik”– osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, uczestnicząca w programie Warsztatów. 
„Serwis” – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.warsztatyznativem.pl, 
„Umowa” – oznacza  rezerwacje i zapisanie na odpłatne świadczenia usług szkoleniowych w ramach 
warsztatów zawarta z Organizatorem  
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin. 
 
§3 [Usługi] 
 
Organizator prowadzi Serwis, za pomocą, którego oferuje szkolenia i kształcenia poprzez organizację 
jednodniowych warsztatów z języka angielskiego zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: 
www.warsztatyznativem.pl. 
Organizator udzieli Uczestnikowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Warsztatów publikując 
szczegółowe informacje na stronie:www.warsztatyznativem.pl lub drogą elektroniczną, w przypadku gdy 
Uczestnik prześle zapytanie do Organizatora.  
 
§4 [Zgłoszenia] 
 
Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Warsztatów jest prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego online dostępnego na stronie: www.warsztatyznativem.pl, zaakceptowanie Regulaminu 
oraz opłacenie Warsztatów. 
Uczestnik przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do jednoczesnego 
dokonania akceptacji Regulaminu. 
Rezerwacja miejsca na warsztatach zostanie potwierdzona przez Organizatora drogą elektroniczną nie 
później niż w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego (wraz z akceptacją Regulaminu). 
Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora, dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usług 
szkoleniowych w ramach Warsztatów na warunkach określonych w rezerwacji oraz w niniejszym 
Regulaminie. 
W przypadku wyczerpania ilości miejsc na dany Warsztat, Organizator przyjmuje dalsze rezerwacje 
zainteresowanych Uczestników na listę rezerwową, informując o tym Uczestnika. Udział w Warsztatach 
osób z listy rezerwowej może nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej. 
Uczestnik może przenieść na innego Uczestnika udział w Warsztatach  wszystkie przysługujące mu prawa 
i obowiązki z tytułu zawartych Umów, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tych 
Umów prawa i  obowiązki, co potwierdzi poprzez wypełnienie osobnego formularza zgłoszeniowego i 
akceptację Regulaminu na stronie Serwisu. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków Uczestnik 
zawiadomi Organizatora  w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów.  
Organizator przewiduje w trakcie przerw pomiędzy poczęstunek w formie suchego prowiantu (ciasteczka, 
paluszki) oraz napoje. Organizator nie przewiduje oferowania lunchu. Jeżeli jednak dojdzie do oferowania 
Lunchu, będzie serwowany przez zewnętrzną firmę cateringową. Uczestnik spożywa na własną 
odpowiedzialność produkty. Organizator nie odpowiada za alergie i inne  dolegliwości związane ze 
spożyciem serwowanych produktów.     
Organizator zbiera od Uczestników dane poprzez formularz.  
Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, poziom języka angielskiego, miejsce przybycia uczestnika na 
warsztaty.  

http://www.warsztatyznativem.pl/


Dane te są podawane dobrowolnie, lecz niezbędne do udziału w Warsztatach. Dane Uczestników będą 
przetwarzane wyłącznie dla celów przygotowania materiałów szkoleniowych, kontaktu związanym z 
wydarzeniem i uczestnictwa w warsztatach.  
Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa które są opisane w §8 [Prywatność i poufność] 
oraz polityce prywatności.  
 
§5 [Opłaty i Uczestnictwo] 
Udział w jednodniowych Warsztatach jest odpłatny.  
Opłatę za uczestnictwo na warsztatach do Organizatora , w wysokości określonej w ofercie Warsztatów lub 
wedle rezerwacji, której dokonał, w momencie dokonania rejestracji albo w ciągu 4 dni od momentu 
otrzymania, drogą elektroniczną prośbę o uregulowanie opłaty. Brak wniesienia opłaty w ciągu 4 dni od 
powiadomienia o uregulowaniu opłaty, uprawnia Organizatora do anulowania rezerwacji.  
Anulowanie rezerwacji jest automatycznie zwolnienie miejsca na warsztatach i udzielone tego miejsca 
Uczestnikowi z listy rezerwowej.   
Uczestnik zobowiązuje się wnieść opłatę za udział na warsztatach przelewem na rachunek bankowy LEM 
Joanna Szukiel, ul. Odkryta 48E/201, 03-140 Warszawa prowadzony przez Idea Bank. o numerze 
77195000012006004844100001. 
Uczestnik zobowiązany jest do podania w tytule przelewu następujących danych: imię, nazwisko, data i 
miejsce Warsztatów. 
Za datę uiszczenia opłat przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora. 
Organizator nie przyjmuje opłat gotówkowych.  
Organizator, na życzenie Uczestnika, wystawi i prześle w formie elektronicznej na adres email Uczestnika 
fakturę. Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. . 
Uczestnictwo w Warsztatach możliwe jest dopiero po wpłaceniu pełnej kwoty za uczestnictwo.   
 
§6 [Rezygnacja] 
Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Warsztatów bez podania przyczyny. W takim przypadku 
Organizator zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi na jego rachunek bankowy pełną otrzymaną kwotę, 
którą dokonał Uczestnik.  
W przypadku rezygnacji z Warsztatów po ich rozpoczęciu, nieprzystąpieniu Uczestnika lub nieobecności 
Uczestnika na szkoleniu z winy Uczestnika wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi.  
Wszystkie rezygnacje należy kierować elektronicznie na adres email: warsztatyt@warsztatyznativem.pl. 
Uczestnik, który zapisał się i opłacił za usługę szkoleniową w ramach Warsztatów, poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Kursu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 
do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług 
szkoleniowych w ramach Kursu. Jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Jest to 
spowodowane poniesieniem kosztów związanych z uczestnictwem danego uczestnika.  
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od świadczenia usług szkoleniowych w ramach Warsztatów, o 
którym mowa w pkt. 8, Uczestnik może przesłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adresy 
wskazane § 12 Regulaminu.  
 
§7 [Reklamacje] 
Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
info@warsztatyznativem.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Uczestnika oraz opis 
zgłaszanych zastrzeżeń. 
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu ich otrzymania przez 
Organizatorów. 
 
§8 [Prywatność i poufność] 
Organizator w celu należytego wykonania zamawianych usług, gromadzi i przetwarza podane dane 
osobowe Uczestników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umów oraz 
wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych. 
Organizator jest administratorami danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie 
danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o 
których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w 
celu świadczenia usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratorów danych. 
Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane podmiotom trzecim.   



Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo żądania ich sprostowania. 
Oświadczenia w tym zakresie prosimy składać na adres e-mail: info#warsztatyznativem.pl Podanie danych 
jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość świadczenia usług objętych Regulaminem.  
Dane osobowe Uczestnika mogą być wykorzystywane przez Organizatora do celów przesyłania drogą 
elektroniczną informacji handlowych, wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika odrębnej, wyraźnej zgody 
na takie wykorzystanie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów wideo, zrobionych podczas 
Warsztatów, dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody, aby 
zdjęcie lub materiał wideo z wizerunkiem Uczestnika pojawiło się w tych materiałach, powinien to zgłosić 
podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo lub pisemnie przed rozpoczęciem Warsztatów. 
 
§11 [Prawa autorskie] 
Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie, oraz na Warsztatach, w szczególności: tekst, grafika, 
muzyka, oprogramowanie chronione są prawami autorskimi przysługującymi w całości Organizatorowi. 
Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Organizatora, Uczestnik nie nabywa 
żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do materiałów 
szkoleniowych i oprogramowania. 
Wszystkie materiały, które otrzymuje w trakcie Warsztatów, są przeznaczone tylko i wyłącznie do celów 
prywatnych Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w 
jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować treści i materiałów dostępnych w Serwisie 
ani materiałów otrzymanych w ramach Warsztatów. W przypadku, gdy Uczestnik pragnie wykorzystać 
jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Serwisu, proszony jest o kontakt na adres e-mail: 
info@warsztatyznativem.pl 
 
§12 [Oświadczenie] 
Uczestnik szkolenia oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, przyjął do 
wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Warsztatach, przejmują 
na siebie wszystkie dotyczące go a określone w Regulaminie obowiązki. 
  
 


