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1. Postanowienia ogólne. 

 

a) Spotkanie organizowane jest przez KOSMEIN-KOSIMA Agata Jażdżyk z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Legionów 59, zwaną dalej Organizatorem szkolenia. 

 

b) Zasady organizacji spotkania zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie 

internetowej hurtowni pod adresem:  

www.kosima.pl/images/files/kosima_regulamin_szkolen.pdf 

 

2. Opłaty i warunki płatności oraz warunki uczestnictwa w spotkaniu. 

 

a) Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest dostarczenie uzupełnionego Formularza 

zgłoszenia udziału w szkoleniu jak również dokonanie płatności za spotkanie w terminie określonym 

przez Organizatora szkolenia. 

Formularz zgłoszenia: www.kosima.pl/images/files/kosima_zgloszenie_udzialu_w_szkoleniu.pdf 

 

b) Wypełniony druk zgłoszenia udziału w szkoleniu można dostarczyć osobiście, poprzez przedstawiciela 

handlowego bądź przesłać e-mailem na adres info@kosima.pl lub drogą listowną na adres: KOSIMA, ul. 

Legionów 59, 91- 069 Łódź. 

 

c) Organizator szkolenia pobiera opłatę za udział w szoleniu z góry. Wpłatę można dokonać osobiście w 

hurtowni, u przedstawiciela handlowego lub przelewem na konto bankowe. 

 

d) Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla większych grup. 

 

3. Zmiana terminu spotkania przez Organizatora szkolenia. 

a) Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie szkolenia 

wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

b) Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania na 2 dni przed wyznaczonym 

terminem. Niniejszą informację organizator szkolenia przekaże uczestnikom telefonicznie, smsem lub za 

pomocą poczty elektronicznej. W przypadku odwołania spotkania, Uczestnik otrzyma pełny zwrot 

wniesionej opłaty. 

 

4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przez Uczestnika. 

a) Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej wysłanej na adres e-mailowy 

info@kosima.pl. Rezygnacja zostanie potwierdzona przez Organizatora szkolenia mailem zwrotnym. 

 

b) W wypadku odwołania zgłoszenia przez Uczestnika w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia 

spotkania – Uczestnikowi zwrócone zostanie 100% wpłaconej kwoty. 

 

c)  Nieodwołanie uczestnictwa w terminie określonym w pkt. 4b oraz nie wzięcie udziału w szkoleniu 

powoduje obciążenie Uczestnika całkowitymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu. 

 

d) W każdej chwili Uczestnik może wyznaczyć osobę zastępującą. Organizator wymaga wówczas 

niezwłocznego powiadomienia drogą mailową bądź telefoniczna. 

 

5. Przebieg spotkania szkoleniowego. 

a) Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość fotografowania oraz filmowania spotkania, w tym 

jego Uczestników, jednakże po uzyskaniu uprzednio ich pisemnej zgody w tym zakresie. 
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b) Organizator szkolenia po otrzymaniu pisemnej zgody Uczestników ma prawo do bezpłatnego 

wykorzystywania materiałów wymienionych w pkt. poprzedzającym do późniejszego promowania 

spotkania. 

 

c) Organizator szkolenia nie wyraża zgody na rejestrowanie oraz rozpowszechnianie spotkania                   

w jakiejkolwiek formie przez osoby biorące udział w szkoleniu, ani w całości, ani we fragmentach. 

 

d) Organizator szkolenia oświadcza, że treści przekazane w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie 

edukacyjny. Organizator szkolenia nie odpowiada za szkody powstałe u Uczestników lub u osób trzecich 

w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy bądź umiejętności 

zdobytych w trakcie spotkania, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

 

6. Ochrona danych osobowych 

a) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.  z 1997 roku, Nr 

133, poz. 833 z późn.zm.). Organizator szkolenia nie będzie przekazywał, udostępniał ani użyczał 

zgromadzonych danych osobowych osób uczestniczących w szkoleniu innym osobom bądź instytucjom. 

Dane osobowe przekazane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu etc.) będą 

przetwarzane przez Organizatora szkolenia w celach przeprowadzenia spotkania oraz w celach 

komunikacji pomiędzy Organizatorem szkolenia, a Uczestnikiem szkolenia. 

 

b) W powyższym zakresie Uczestnicy szkolenia poprzez wzięcie udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora szkolenia w celu właściwego 

przeprowadzenia spotkania. 

VII. Postanowienia końcowe 

 

c) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz             

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, 271 z późn. zm), 

przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz               

o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 z późn. zm.), 

przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883                    

z późn. zm). 

 


