Regulamin
wiadczenia us ug
1. Definicje
U yte w niniejszym regulaminie poj cia oznaczaj :
1.1.

Organizator – Micha Tylek prowadz cy dzia alno gospodarcz pod firm Micha
Tylek Topo Travel (adres: ul. gen. Tadeusza Ko ciuszki 65/2, 30-114 Kraków),
posiadaj cy NIP 6772266161 oraz numer REGON 122579770, wpisany do
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Po redników Turystycznych pod
numerem Z/62/2016.

1.2.

Serwis – serwis internetowy dost pny pod adresem: www.agor.twojastrona.co.pl.

1.3.

Klient – osoba fizyczna posiadaj ca pe n zdolno do czynno ci prawnych, osoba
prawna, jednostka organizacyjna nieb d ca osob prawn , której ustawa przyznaje
zdolno prawn , zawieraj ca umow o udzia w Szkoleniu z Organizatorem.

1.4.

Konsument – Klient b d cy osob fizyczn , zawieraj cy z Organizatorem umow
niezwi zan bezpo rednio z jego dzia alno ci gospodarcz lub zawodow .

1.5.

Regulamin – niniejszy regulamin dost pny na stronie www.agor.twojastrona.co.pl.

1.6.

Szkolenie – szkolenie organizowane i prowadzone lub wspó organizowane przez
Organizatora w sposób tradycyjny, na które za po rednictwem Serwisu Klient mo e
dokona rezerwacji. Szkolenie ma charakter wy cznie edukacyjny.

1.7.

Zamówienie – z o enie przez Klienta oferty zakupu Szkolenia w Serwisie.

1.8.

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego Organizatora zawieraj ca
informacj na temat aktywno ci Organizatora, wydarze zwi zanych z Organizatorem
lub tematyk , któr
Organizator si
zajmuje, wysy ana do Klientów przez
Organizatora, za ich zgod , za po rednictwem poczty elektronicznej.

1.9.

Ustawa o wiadczeniu us ug drog elektroniczn – ustawa z dnia 18 lipca 2002
roku o wiadczeniu us ug drog elektroniczn (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219
ze zm.).

1.10.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.:
Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).
2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o wiadczeniu us ug
drog elektroniczn .
2.2. Organizator
us ugi:

wiadczy drog

elektroniczn

(za po rednictwem Serwisu) nast puj ce

2.2.1.

Newsletter,

2.2.2.

zawarcia umowy o udzia w Szkoleniu.

2.3. Dane kontaktowe, pod którymi Klienci szybko i efektywnie mog
Organizatorem to:
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kontaktowa

si

z

2.3.1.

adres poczty elektronicznej: info@akademiagorska.pl

2.3.2.

telefon: +48 784 076 948, +48 601 760 352

2.3.3.

adres: Topo Travel Micha Tylek ul. Ko ciuszki 65/2 20-114 Kraków

2.4. Organizator kontaktuje si
z Klientami za po rednictwem Serwisu,
elektronicznej, przy wykorzystaniu Newslettera lub drog telefoniczn .

poczty

2.5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów tre ci o charakterze bezprawnym w ramach
korzystania z Serwisu.
2.6. Dla prawid owej wspó pracy z systemem teleinformatycznym Organizatora, system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient powinien spe nia nast puj ce minimalne
wymagania techniczne:
2.6.1.

zapewnia dost p do sieci Internet,

2.6.2.

posiada zainstalowan przegl dark internetow (np. Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji
dostarczanej przez producenta,

2.6.3.

przegl darka internetowa musi mie
Cookies,

2.6.4.

posiada minimaln rozdzielczo
ekranu 1024x768 pikseli, przy czym
zalecana rozdzielczo ekranu to 1280x800 pikseli.

uruchomion

obs ug

Java Script i

2.7. Ka da umowa o wiadczenie us ug drog elektroniczn zawarta na podstawie
Regulaminu mo e zosta rozwi zana na zasadach okre lonych w obowi zuj cych
przepisach prawa, jak równie – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez
obowi zuj ce przepisy – na zasadach okre lonych w Regulaminie.
2.8. Celem uczynienia zado wymogom Ustawy o wiadczeniu us ug drog elektroniczn ,
Organizator, niniejszym informuje, i korzystanie z us ug wiadczonych drog
elektroniczn za po rednictwem sieci Internet wi e si z ryzykiem. Podstawowym
zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw.
zagro eniem jest mo liwo
wirusy, robaki i konie troja skie. By unikn zagro e z tym zwi zanych zaleca si , by
osoby korzystaj ce z Serwisu zainstalowa y na swoim urz dzeniu oprogramowanie
antywirusowe i na bie co je aktualizowa y.
2.9. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów
penetracyjnych, testów bezpiecze stwa, próby amania zabezpiecze i dzia alno o
charakterze hakerskim.
2.10. Organizator mo e dostarcza Klientom aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe
us ugi zwi zane z Serwisem. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub us ugi mog
spowodowa zmian bie cych ustawie , utrat danych lub zawarto ci, a tak e
niemo no korzystania z okre lonych funkcji Serwisu.
2.11. Organizator zastrzega mo liwo sporz dzenia dla konkretnych us ug wiadczonych
drog elektroniczn regulaminów odr bnych od niniejszego. W razie obowi zywania
takiego odr bnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje si w zakresie
nieuregulowanym tamtymi regulaminami.
2.12. Spe nienie wiadczenia niezamówionego przez Konsumenta nast puje na ryzyko
Organizatora i nie nak ada na Konsumenta adnych zobowi za z tego tytu u. Brak
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odpowiedzi Konsumenta na niezamówione
Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.

wiadczenie

nie

stanowi

zgody

2.13. Organizator nie mo e zagwarantowa pe nej ci g o ci dzia ania Serwisu oraz zapobiec
przerwom w jego dost pno ci dla Klientów, które mog by spowodowane czynnikami
wewn trznymi zwi zanymi z rozbudow Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo
czynnikami zewn trznymi, na które Organizator nie ma wp ywu, w tym przerwom w
dost pno ci Serwisu spowodowanym dzia aniem si y wy szej. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawarto ci Serwisu.
2.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za zawarto i tre ci stron www, które nie s
administrowane przez Organizatora, a do których odno niki zosta y zamieszczone
w Serwisie.
2.15. Organizator uprawniony jest do przesy ania na adres poczty elektronicznej (e-mail)
Klienta informacji handlowych, zgodnie z przepisami Ustawy o wiadczeniu us ug
drog elektroniczn . Mo e mie to jedynie miejsce po uprzednim wyra eniu przez
Klienta wyra nej zgody poprzez klikni cie pola wyboru (tzw. checkboxa).
2.16. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacj Regulaminu. Warunkiem zawarcia umowy o
udzia w Szkoleniu jest potwierdzenie zapoznania si i akceptacji Regulaminu poprzez
klikni cie przez Klienta odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).
2.17. Wszystkie osoby korzystaj ce z Serwisu mog uzyska dost p do Regulaminu w
ka dym czasie poprzez przej cie do zak adki: „Regulamin” widocznej na stronie
g ównej Serwisu. Regulamin mo e zosta równie pobrany w formie pliku .pdf oraz
wydrukowany.
3. Newsletter
3.1. Zawarcie umowy o wiadczenie us ugi, o której mowa w pkt. 2.2.1. – Newslettera,
nast puje poprzez podanie adresu e-mail Klienta, a nast pnie klikni cie linku
aktywacyjnego wys anego na podany adres e-mail.
3.2. W celu zawarcia umowy o
wiadczenie us ugi Newslettera konieczne jest
zaakceptowanie postanowie Regulaminu poprzez klikni cie odpowiedniego pola
wyboru (tzw. checkboxa).
3.3. Organizator ma prawo do przesy ania Klientom Newslettera w terminach okre lonych
wed ug w asnego uznania.
3.4. Rozwi zanie umowy o wiadczenie us ugi Newslettera nast puje poprzez klikni cie
linku dezaktywacyjnego znajduj cego si w ka dym e-mailu zawieraj cym Newsletter.
3.5. Us uga Newslettera jest bezp atna.
4. Zawarcie umowy o udzia w Szkoleniu
4.1. Klienci za po rednictwem Serwisu mog zawiera z Organizatorem umowy o udzia w
Szkoleniach. Osoba zawieraj c umow o udzia w Szkoleniu w imieniu osoby prawnej
b d jednostki nieb d ca osob prawn , której ustawa przyznaje zdolno prawn , a
tak e w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie
rezerwacji o wiadcza, e ma nale yte umocowanie do reprezentowania tej jednostki
lub osoby.
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4.2. Dost pne za po rednictwem Serwisu informacje na temat Szkole (w szczególno ci
ich termin, miejsce, w którym maj si odbywa , temat i cena) nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz s jedynie zaproszeniami do z o enia przez
Klienta oferty zawarcia umowy o udzia w Szkoleniu.
4.3. Po zapoznaniu si z informacjami, o których mowa w pkt. 4.2., wype nieniu
odpowiednich formularzy znajduj cych si w Serwisie, i zaakceptowaniu Regulaminu
oraz wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zada
Serwisu i prawid owego wykonania umowy, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól
wyboru (tzw. checkbox), procedura ko czona jest klikni ciem przez Klienta przycisku z
napisem: „Zamówienie z obowi zkiem zap aty”, co jest równoznaczne z
potwierdzeniem przez Klienta, e formularz wype niony zosta prawid owo, a tak e e
Klient jest wiadomy, i realizacja umowy poci ga za sob obowi zek zap aty ceny za
Szkolenie w wysoko ci okre lonej szczegó owo w zak adce „Cennik” dla wybranego
Szkolenia. Tak z o one Zamówienie stanowi ofert zawarcia umowy o udzia w
Szkoleniu w my l Kodeksu Cywilnego z o on przez Klienta.
4.4. Klient chc c zawrze z Organizatorem umow o udzia w Szkoleniu wype nia
formularz, o którym mowa w pkt. 4.3. podaj c nast puj ce dane:
4.4.1.

imi i nazwisko Klienta,

4.4.2.

data urodzenia Klienta,

4.4.3.

liczba uczestników Szkolenia,

4.4.4.

imiona i nazwiska uczestników Szkolenia,

4.4.5.

adres pocztowy Klienta,

4.4.6.

adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,

4.4.7.

kontaktowy numer telefonu Klienta,

4.4.8.

dane do faktury VAT, je li s inne ni dane podane uprzednio, je eli Klientowi
ma zosta wystawiona faktura VAT.

4.5. Je eli realizacja umowy jest mo liwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta
zostanie wys ana wiadomo elektroniczna z potwierdzeniem zawarcia umowy o udzia
w Szkoleniu. To potwierdzenie jest o wiadczeniem Organizatora o akceptacji oferty. W
tym momencie zostaje zawarta umowa o udzia w Szkoleniu pomi dzy Klientem a
Organizatorem.
4.6. Ceny Szkole podawane s w polskich z otych (PLN) i s cenami brutto (zawieraj cymi
podatek VAT w obowi zuj cej stawce).
4.7. Klient dokonuje zap aty ceny za Szkolenie przelewem na wskazany przez Organizatora
numer rachunku bankowego.
4.8. Klient nie b d cy Konsumentem wyra a zgod na wystawienie elektronicznej faktury
VAT bez konieczno ci sk adania swojego podpisu oraz na jej dor czenie na adres email podany zgodnie z pkt. 4.4.6.
4.9. Szczegó y organizacyjne Szkolenia zostan dor czone Klientowi poczt elektroniczn
(e-mail) wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o udzia w Szkoleniu, o którym mowa
w pkt. 4.5 Regulaminu.
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4.10. Przy wykonywaniu obowi zków wynikaj cych z umowy o udzia w Szkoleniu
Organizator mo e wspó pracowa z podmiotami trzecimi, w szczególno ci powierza
wykonywanie umowy o udzia w Szkoleniu podmiotom trzecim, na co Klient wyra a
zgod .
4.11. Organizator mo e w terminie pomi dzy zawarciem umowy o udzia w Szkoleniu a
terminem Szkolenia wys a Klientowi dodatkowe informacje o Szkoleniu.
4.12. Klient mo e odst pi od umowy o udzia w Szkoleniu w ka dym czasie przed
rozpocz ciem Szkolenia, jednak mo e wi za si to z obowi zkiem zap acenia na
rzecz Organizatora op aty za odst pienie od umowy o udzia w Szkoleniu.
4.13. Konsument zawieraj cy z Organizatorem za po rednictwem Serwisu umow o udzia w
Szkoleniu ma mo liwo odst pienia od niej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej
zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba e negocjacje ustne,
na podstawie których zosta a zawarta umowa o udzia w Szkoleniu, by y prowadzone w
oparciu o wcze niejsze zamówienie z o one przez Konsumenta. Po up ywie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzaj cym pkt. 4.12. stosuje si odpowiednio.
4.14. Prawo odst pienia, o którym mowa w pkt 4.12. i 4.13. mo e zosta wykonane poprzez
z o enie stosownego o wiadczenia na pi mie lub w formie mailowej na adres
wskazany w pkt. 2.3.3., przy czym do zachowania terminu wskazanego w pkt 4.13.
powy ej wystarczaj ce jest wys anie o wiadczenia przed jego up ywem na
z
adres:info@akademiagorska.pl. O wiadczenie o odst pieniu mo e nast pi
wykorzystaniem formularza, który stanowi za cznik do Regulaminu.
4.15. W przypadku zrealizowania prawa odst pienia, Organizator zwróci Klientowi wszelkie
dokonane p atno ci w terminie 14 dni od otrzymania o wiadczenia o odst pieniu od
umowy o udzia w Szkoleniu, przy u yciu takiego samego sposobu zap aty, jakiego
u y Klient, chyba e Klient wyrazi zgod na inny sposób zwrotu, który nie wi e si
dla niego z adnymi kosztami. W przypadku obowi zku zap aty przez Klienta op aty za
odst pienie od umowy o udzia w Szkoleniu zgodnie z pkt 4.12. op ata ta podlega
potr ceniu z wp aty ceny za Szkolenie uiszczonej przez Klienta.!
5. Szkolenie
5.1. Uczestnikiem Szkolenia mo e by osoba pe noletnia oraz osoba nieletnia posiadaj ca
pisemn zgod rodziców lub opiekunów prawnych.
5.2. Klienci mog za po rednictwem Serwisu zawrze
poni szych Szkole :
5.2.1.
5.2.2.

umow

o udzia w jednym z

Szkolenie „Raki, czekany + Lawiny, ratownictwo + Topografia + Biwak awaryjny”
z noclegiem w schronisku.
Szkolenie „Raki, czekany + Lawiny, ratownictwo + Topografia + Biwak
awaryjny” z noclegiem w namiocie.

5.3. W ramach Szkolenia, o którym mowa w pkt 5.2.1. Regulaminu Organizator zapewnia
Klientom w trakcie Szkolenia:
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

opiek instruktora,
niezb dny sprz t techniczny,
nocleg w schronisku,
ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie nast pstw nieszcz
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liwych wypadków),

5.3.5.

wy ywienie w standardzie HB (tzw. half board, tj. niadania i obiadokolacje).

5.4. W ramach Szkolenia, o którym mowa w pkt 5.2.2. Regulaminu Organizator zapewnia
Klientom w trakcie Szkolenia:
5.4.1.

opiek instruktora,

5.4.2.

miejsce na rozbicie namiotu,

5.4.3.

ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie nast pstw nieszcz

5.4.4.

wy ywienie w standardzie HB (tzw. half board, tj. niadania i obiadokolacje),

5.4.5.

niezbędny sprzęt techniczny.

liwych wypadków),

5.5. Organizator nie zapewnia Klientom transportu na miejsce Szkolenia, opieki zdrowotnej,
ubezpieczenia kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej oraz namiotów.
5.6. W przypadku, w którym w ramach Szkolenia Klientowi zostanie u yczony jakikolwiek
sprz t techniczny, a w szczególno ci sprz t techniczny o którym mowa w pkt 5.3.3.
Regulaminu:
5.6.1.

Klient zobowi zuje si zachowania odpowiedniej dba o ci o sprz t oraz do
u ywania go w sposób bezpieczny zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami
obowi zuj cymi na terenie jego u ytkowania,

5.6.2.

Klient ponosi pe n
za uszkodzenia wynik e z
odpowiedzialno
nieodpowiedniego korzystania ze sprz tu i ponosi wszelkie koszty zwi zane z
jego odkupieniem b d napraw , a tak e odpowiada za przypadkow utrat
lub uszkodzenie sprz tu, gdy u ywa go w sposób sprzeczny z Regulaminem
lub w a ciwo ciami i przeznaczeniem sprz tu,

5.6.3.

Organizator zastrzega sobie mo liwo
odmowy przyj cia sprz tu w
momencie, gdy jego uszkodzenia b d tak znaczne, e jego naprawa stanie
si nieop acalna. W takim przypadku Klient zobowi zany jest do zap aty pe nej
warto ci u yczonego sprz tu, wed ug ceny rynkowej bez wzgl du na stopie
jego zamortyzowania,

5.6.4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za wady ukryte w cz
materia ach i dodatkach (akcesoriach) do u yczonego sprz tu,

5.6.5.

Klient zobowi zuje si zachowa nale yt ostro no przy pos ugiwaniu si
do panuj cych warunków atmosferycznych,
sprz tem, dostosowan
umiej tno ci i do wiadczenia Klienta oraz zalece osób prowadz cych
Szkolenie,

5.6.6.

Klient zobowi zuje si nie dokonywa
u ycza go osobom trzecim,

5.6.7.

Klient zobowi zuje si stosowa si do polece i porad osób prowadz cych
Szkolenie oraz osób wskazanych ka dorazowo przez Organizatora w zakresie
u ywania i przechowywania sprz tu,

5.6.8.

Klient ponosi pe n
odpowiedzialno
za zdarzenia
nieodpowiedniego korzystania i przechowywania sprz tu,

5.6.9.

zabronione jest korzystanie ze sprz tu pod wp ywem alkoholu, silnych leków,
substancji psychoaktywnych lub innych rodków odurzaj cych,
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ciach,

adnych napraw sprz tu ani nie

wynik e

z

5.6.10. w przypadku wcze niejszego zako czenia Szkolenia, Klient zobowi zany jest
dokona natychmiastowego zwrotu sprz tu.
5.7. Program wybranego Szkolenia, termin, miejsce i cena Szkolenia zostaj zamieszczone
w Serwisie w zak adce „Najwa niejsze informacje”. Program Szkolenia mo e ulec
zmianie przez Organizatora w drodze mailowej do 2 dni przed rozpocz ciem
Szkolenia.
do zachowania nale ytej staranno ci podczas
5.8. Organizator zobowi zuje si
wiadczenia us ug szkoleniowych w ramach Szkolenia, jednak nie odpowiada za
uzyskanie przez uczestników Szkolenia jakichkolwiek rezultatów.
5.9. Klient poprzez akceptacj Regulaminu o wiadcza, e:
5.9.1.

do o y wszelkich stara , eby sprawdzi swój stan zdrowia i kondycj
psychofizyczn przed rozpocz ciem Szkolenia,

5.9.2.

nie posiada schorze serca lub uk adu kr enia ani adnych innych
problemów zdrowotnych uniemo liwiaj cych udzia w Szkoleniu,

5.9.3.

wiadomo , e udzia w Szkoleniu niesie za sob ryzyko
ma pe n
zachorowania, zranienia, trwa ego kalectwa lub
mierci nawet przy
zachowaniu zasad bezpiecze stwa i akceptuje powy sze ryzyko,

5.9.4.

sprz t stanowi cy jego w asno lub wypo yczony od podmiotów innych ni
Organizator b dzie w odpowiednim stanie technicznym podczas przebiegu
Szkolenia, zostanie sprawdzony przez wykwalifikowane do tego osoby przed
rozpocz ciem Szkolenia i nadaje si do zastosowania na Szkoleniu,

5.9.5.

znane s
górskim,

5.9.6.

ma wiadomo
warunków panuj cych w miejscu organizacji Szkolenia, w
tym warunków atmosferycznych, niebezpiecznych zjawisk pogodowych oraz
mo liwo ci wyst pienia ograniczonego dost pu do Internetu, pr du
elektrycznego lub bie cej wody,

5.9.7.

wyra a zgod na nieodp atne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w
zwi zku z uczestnictwem w Szkoleniu, w celu umieszczenia go na stronie
internetowej Organizatora, w folderach informacyjnych i materia ach
promocyjnych, a tak e innych materia ach zawieraj cych informacje
dotycz ce Organizatora lub podmiotów powi zanych z Organizatorem, w tym
w mediach spo eczno ciowych Organizatora oraz zobowi zuje si , e nie
b dzie podnosi wobec Organizatora roszcze zwi zanych z wykorzystaniem
jego wizerunku. Zobowi zania i zgoda, o których mowa w zdaniu
poprzedzaj cym maj charakter bezterminowy i mog by wypowiedziane z
zachowaniem pi cioletniego okresu wypowiedzenia. W razie jej odwo ania
Organizator nie b dzie zobowi zany do usuni cia z obrotu publicznego
wprowadzonych ju
do obrotu egzemplarzy zawieraj cych utrwalony
wizerunek Klienta,

5.9.8.

wyra a zgod na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora
w celu prawid owego wykonania umowy o udzia w Szkoleniu zgodnie z

mu podstawowe zasady post powania i zachowania w terenie
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Rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustaw z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych,
5.9.9.

b dzie szanowa
prawa w asno ci intelektualnej do materia ów
wykorzystywanych podczas Szkole , w tym nie b dzie ich nagrywa ,
reprodukowa , utrwala lub rozpowszechnia w jakiejkolwiek innej formie bez
wyra nej zgody Organizatora.

5.10. Klient zobowi zany jest do stosowania si do polece instruktorów oraz innych osób
wyznaczonych przez Organizatora wydawanych w trakcie trwania Szkolenia w celu
zachowania bezpiecze stwa i porz dku.
5.11. Klient zobowi zany jest do niezw ocznego informowania Organizatora o wszelkich
niezgodno ciach stwierdzonych w trakcie realizacji Szkolenia.
5.12. Organizator odpowiedzialny jest za nale yte wykonanie wszystkich us ug turystycznych
obj tych umow o udzia w Szkoleniu oraz obowi zany jest do udzielenia pomocy, o
której mowa w art. 52 ustawy o imprezach turystycznych i powi zanych us ugach
turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
na osob spe niaj c warunki udzia u w Szkoleniu wszystkie
5.13. Klient mo e przenie
przys uguj ce mu z tytu u umowy o udzia w Szkoleniu uprawnienia, je eli jednocze nie
osoba ta przejmuje wszystkie wynikaj ce z tej umowy obowi zki.
terenowych, je eli uzna to za
5.14. Organizator uprawniony jest do odwo ania zaj
konieczne dla bezpiecze stwa uczestników Szkolenia lub z innych wa nych powodów.
terenowych ze wzgl dów bezpiecze stwa, zmian pogody lub
Wycofanie si z zaj
warunków atmosferycznych nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów Szkolenia
zarówno w cz ci jak i w ca o ci, a Organizator nie jest odpowiedzialny za ewentualn
szkod z tego tytu u.
5.15. Organizator nie gwarantuje zasi gu telefonii komórkowej oraz
podczas trwania Szkolenia.

czno ci z Internetem

5.16. Klient zobowi zany jest do wyposa enia si w odzie zapewniaj c odpowiedni
ochron
dostosowan
do warunków atmosferycznych panuj cych w miejscu
przeprowadzania Szkolenia.
5.17. W trakcie Szkolenia zabronione jest:
5.17.1. spo ywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych substancji
odurzaj cych,
5.17.2. utrudnianie lub uniemo liwianie prowadzenia Szkolenia,
5.17.3. stwarzanie zagro enia dla innych uczestników Szkolenia lub osób trzecich.
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5.18. Zaistnienie któregokolwiek z przypadków wskazanych w pkt. 5.14. powy ej lub
naruszenie postanowie Regulaminu lub powszechnie obowi zuj cych przepisów
prawa skutkowa b dzie usuni ciem Klienta ze Szkolenia w trybie natychmiastowym,
bez prawa do zwrotu ceny Szkolenia i jakichkolwiek innych kosztów poniesionych
przez Klienta.
6.

Cena Szkolenia

6.1.

Cena za wiadczenie us ug szkoleniowych w ramach Szkolenia podana jest
ka dorazowo w Serwisie w zak adce „Cennik”

6.2.

Klient zobowi zany jest do uiszczenia ceny za Szkolenie najpó niej do 7 dni przed
rozpocz ciem Szkolenia.

6.3.

Cena wskazana w pkt 6.1. Regulaminu obejmuje wy cznie udzia w Szkoleniu,
wy ywienie, ubezpieczenie i zakwaterowanie w standardzie zale nym od wybranego
rodzaju Szkolenia, a nie zawiera w sobie w szczególno ci kosztów transportu na
miejsce Szkolenia czy opieki zdrowotnej, które to koszty Klient ponosi we w asnym
zakresie.
7. Odwo anie Szkolenia

7.1.

Szkolenie mo e zosta odwo ane przez Organizatora z powodu:
7.1.1. braku wystarczaj cej liczby uczestników (min. 35 osób),
7.1.2. nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczno ci, przez które rozumie si
sytuacje pozostaj c poza kontrol Organizatora, których skutków nie
mo na by o unikn , nawet gdyby podj to wszelkie rozs dne dzia ania, a w
szczególno ci prognozowanych z ych warunków atmosferycznych,
zagra aj cych bezpiecze stwu, yciu lub zdrowiu uczestników Szkolenia,
7.1.3. innych powodów niezale nych od Organizatora.

7.2.

udzia u w Szkoleniu zg osi nie wi cej ni 40 osób,
W przypadku, gdy ch
zmiany miejsca przeprowadzenia Szkolenia na
Organizator zastrzega mo liwo
inne, w porozumieniu z dotychczas zg oszonymi uczestnikami.

7.3.

W przypadku rezygnacji przez Klienta ze Szkolenia, przed terminem zako czenia
Szkolenia, wp acone przez Klienta rodki nie podlegaj zwrotowi.
8. Tryb post powania reklamacyjnego

8.1.

Klienci mog zg asza ewentualne nieprawid owo ci lub reklamacje zwi zane z
wiadczonych
przez
Organizatora
na
adres:
z
us ug
któr kolwiek
info@akademiagorska.pl. Reklamacje mog by tak e sk adane za po rednictwem
publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), na adres korespondencyjny
podany w pkt. 2.3.3.

8.2.

Reklamacja powinna zawiera :
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8.2.1. oznaczenie osoby reklamuj cej, ze wskazaniem niezb dnych danych
identyfikuj cych Klienta, w tym adresu mailowego (nie nale y przesy a
has a),
8.2.2. oznaczenie umowy, której dotyczy reklamacja i wyczerpuj ce wskazanie na
czym polega nieprawid owo , lub
Serwisu,
której
dotyczy
8.2.3. oznaczenie
funkcjonalno ci
i wyczerpuj ce wskazanie na czym polega nieprawid owo .

reklamacja

8.3.

W przypadku braku wymaganych informacji, Organizator wezwie reklamuj cego do
ich uzupe nienia.

8.4.

W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Organizator mo e zwróci
si
o dodatkowe wyja nienia, dokumenty lub weryfikacj
przebiegu zdarzenia
podlegaj cego reklamacji.

8.5.

Reklamacje b d rozpoznawane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez
Organizatora reklamacji zawieraj cej wszystkie niezb dne dane. O rozpatrzeniu
reklamacji Organizator niezw ocznie poinformuje reklamuj cego poczt elektroniczn
lub innym to samym kana em. Organizator do o y stara , by reklamacje by y
rozpatrywane bez zb dnej zw oki.

8.6.

Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Klient b d cy
Konsumentem ma mo liwo
skorzystania z drogi s dowej w celu dochodzenia
swoich ewentualnych roszcze lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo
pozas dowych sposobów reklamacji, w szczególno ci mediacji i sta ego s du
polubownego prowadzonego przez w a ciwe jednostki Inspekcji Handlowej, a tak e
uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony w a ciwego powiatowego lub miejskiego
rzecznika praw konsumentów (przy czym Organizator nie ma obowi zku wyra enia
zgody na zastosowanie pozas dowych sposobów rozstrzygania reklamacji).
Dok adne informacje na temat mo liwo ci zastosowania procedur pozas dowych
mog by dost pne s m.in. w siedzibach w a ciwych organów (miejskich i
powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a tak e na stronach internetowych
Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

8.7.

Organizator informuje równie o istnieniu platformy ODR (rozwi zywania sporów
online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma
internetow
z punktem
i wieloj zyczn
stron
ODR stanowi interaktywn
kompleksowej obs ugi dla konsumentów i przedsi biorców d
cych do
umownych
pozas dowego rozstrzygni cia sporu dotycz cego zobowi za
wynikaj cych z internetowej umowy sprzeda y lub umowy o wiadczenie us ug.

8.8.

Organizator nie oferuje adnych us ug posprzeda nych.
9. Polityka Cookies!

9.1.

Organizator wprowadza do systemu informatycznego, którym pos uguje si osoba
korzystaj ca Serwisu pliki „Cookies”, tj. ma y fragment tekstu, który serwis
internetowy wysy a do przegl darki i który przegl darka wysy a z powrotem przy
nast pnych wej ciach na witryn . „Cookies” u ywane s g ównie do utrzymywania
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sesji np. poprzez wygenerowanie i odes anie tymczasowego identyfikatora po
logowaniu. Mog by jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapami tanie
dowolnych danych, które mo na zakodowa jako ci g znaków. Dzi ki temu
u ytkownik nie musi wpisywa tych samych informacji za ka dym razem, gdy powróci
na t stron lub przejdzie z jednej strony na inn .
9.2.

Stosowane przez Organizatora pliki Cookies s bezpieczne dla urz dzenia Klienta. W
szczególno ci t drog nie jest mo liwe przedostanie si do urz dze Klienta
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z o liwego.
Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i
dostosowa Serwis indywidualnie ka demu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawieraj
nazw domeny, z której pochodz , czas przechowywania ich na urz dzeniu oraz
przypisan warto .

9.3.

Organizator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
9.3.1. Cookies sesyjne: s przechowywane na urz dzeniu Klienta i pozostaj tam do
momentu zako czenia sesji danej przegl darki. Zapisane informacje s
wówczas trwale usuwane z pami ci urz dzenia. Mechanizm Cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
adnych informacji poufnych z urz dzenia Klienta,
9.3.2. Cookies trwa e: s przechowywane na urz dzeniu Klienta i pozostaj tam do
momentu ich skasowania. Zako czenie sesji danej przegl darki lub
wy czenie urz dzenia nie powoduje ich usuni cia z urz dzenia Klienta.
Mechanizm Cookies trwa ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani adnych informacji poufnych z urz dzenia Klienta.

9.4.

Klient ma mo liwo ograniczenia lub wy czenia dost pu plików Cookies do swojego
urz dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b dzie
mo liwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików Cookies.

9.5.

Organizator wykorzystuje Cookies w nast puj cych celach:
9.5.1. konfiguracji Serwisu, czyli:
9.5.1.1.

dostosowania zawarto ci stron internetowych Serwisu do
preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych Serwisu,

9.5.1.2.

rozpoznania urz dzenia Klienta Serwisu oraz jego lokalizacji i
odpowiedniego wy wietlenia strony internetowej, dostosowanej do
jego indywidualnych potrzeb,

9.5.1.3.

zapami tania ustawie wybranych przez Klienta,

9.5.1.4.

zapami tania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu
rekomendacji tre ci,

9.5.1.5.

zapami tywania rozmiaru czcionki, wygl du strony internetowej itp.

9.5.2. uwierzytelniania u ytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta w
Serwisie, czyli:
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9.5.2.1.

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo liwiaj ca w
szczególno ci weryfikacj autentyczno ci sesji przegl darki,

9.5.2.2.

optymalizacji i zwi kszenia wydajno ci us ug wiadczonych przez
Organizatora,

9.5.3. realizacji procesów
internetowych, czyli:

9.6.

niezb dnych

dla

pe nej

funkcjonalno ci

stron

9.5.3.1.

dostosowania zawarto ci stron internetowych Serwisu do preferencji
Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
Serwisu. W szczególno ci pliki te pozwalaj rozpozna podstawowe
parametry urz dzenia Klienta i odpowiednio wy wietli stron
internetow , dostosowan do jego indywidualnych potrzeb,

9.5.3.2.

zapami tania lokalizacji u ytkownika – czyli poprawnej konfiguracji
wybranych funkcji Serwisu, umo liwiaj c w szczególno ci
dostosowanie
dostarczanych
informacji
do
Klienta
z
uwzgl dnieniem jego lokalizacji,

9.5.3.3.

analiz i bada oraz audytu ogl dalno ci – tworzenia anonimowych
statystyk, które pomagaj zrozumie , w jaki sposób Klienci Serwisu
korzystaj ze stron internetowych Serwisu, co umo liwia ulepszanie
ich struktury i zawarto ci,

9.5.3.4.

wiadczenia
us ug
reklamowych
prezentowanych za po rednictwem
produktów firm trzecich,

9.5.3.5.

zapewnienia bezpiecze stwa i niezawodno ci Serwisu.

–
czyli
dostosowania
Serwisu reklam us ug i

Organizator wykorzystuje Cookies Zewn trzne w nast puj cych celach:
9.6.1. prezentowania tre ci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu,
które s pobierane z zewn trznego serwisu internetowego,
9.6.2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za po rednictwem
narz dzi analitycznych,
9.6.3. prezentowania
reklam
dostosowanych
do
wykorzystaniem narz dzia internetowej reklamy,

preferencji

Klienta

z

9.6.4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomoc
serwisów spo eczno ciowych.
9.7.

U ytkownik mo e samodzielnie i w ka dym czasie zmieni ustawienia dotycz ce
plików Cookies, okre laj c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost pu przez
pliki Cookies do urz dzenia Klienta. Zmiany ustawie , o których mowa w zdaniu
poprzednim, Klient mo e dokona za pomoc ustawie przegl darki internetowej lub
zmienione w
konfiguracji us ugi. Ustawienia te mog
zosta
za pomoc
szczególno ci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs ug plików Cookies w
ustawieniach przegl darki internetowej b d informowa o ich ka dorazowym
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zamieszczeniu Cookies na urz dzeniu Klienta. Szczegó owe informacje o mo liwo ci
i sposobach obs ugi plików Cookies dost pne s w ustawieniach oprogramowania
(przegl darki internetowej).
9.8.

Klient mo e w ka dej chwili usun pliki Cookies korzystaj c z dost pnych funkcji w
przegl darce internetowej, której u ywa.

9.9.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo e wp yn
dost pne na stronie internetowej Serwisu.

na niektóre funkcjonalno ci

10. Nota prawna
10.1.

Zawarto i struktura Serwisu chronione s prawami autorskimi. Powielanie danych
lub informacji, w szczególno ci wykorzystywanie umieszczonych na stronie
materia ów i tekstów (w tym równie Regulaminu), jak równie ich fragmentów oraz
zdj lub filmów w celach innych ni wyra nie dopuszczone przez ustaw bez zgody
Organizatora jest zabronione.

10.2.

Serwis zosta przygotowany na zlecenie Organizatora.
11. Postanowienia ko cowe

11.1.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta ych pomi dzy Organizatorem, a
Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane s dowi w a ciwemu ze
wzgl du na adres wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu.

11.2.

adne dodatkowe, nieobowi zkowe kodeksy dobrych praktyk
Organizatora nie wi
lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, e ju z mocy powszechnie
obowi zuj cych przepisów prawa Organizator zobowi zany jest do nienaruszania
zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

11.3.

Powo ane w Regulaminie bez bli szego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczaj
odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

11.4.

Regulamin wchodzi w ycie w dniu 01.01.2019 roku.
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Za cznik do Regulaminu
Formularz odst pienia od umowy
_____________________
Miejscowo

, data

Micha Tylek Topo Travel
ul. gen. Tadeusza Ko ciuszki 65/2
30-114 Kraków
Imi i Nazwisko Konsumenta:

_______________________

Ulica:

_______________________

Kod pocztowy:

_______________________

O wiadczam, e odst puj od umowy o wiadczenie us ug w ramach szkolenia
pn.___________________________________________________________________
Wyra am zgod na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie p atno ci na:
A.

[ ] podany poni ej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego,

B.

[ ] podany poni ej adres w formie przekazu pocztowego.

Dane do przelewu bankowego (prosz wype ni w przypadku zaznaczenia opcji A.):
Numer rachunku bankowego:

________________________________

Imi , nazwisko:

________________________________

Adres:

________________________________
________________________________

Adres do przekazu pocztowego (prosz wype ni w przypadku zaznaczenia opcji B.):
Imi , nazwisko:

________________________________

Adres:

________________________________
________________________________

__________________________________
Czytelny Podpis Konsumenta
Strona 14 z 14

