
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH 

 PRZEZ SPÓŁKĘ REHA PLUS  

 

Słowniczek 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcie: 

a) konferencja oznacza naukowe szkolenie zorganizowane przez Organizatora; 

b) konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

c) Organizator oznacza Reha Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. 

Tuchowska 6B, 30-618 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407545, tel. 12 650 93 70, e- mail: 

centrum@fizjoterapia.pl; 

d) przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 

33
1
 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; 

e) regulamin oznacza niniejszy dokument; 

f) strona internetowa oznacza http://fizjoterapia.pl/; 

g) umowa oznacza umowę o uczestnictwo w konferencji. 

 

§1[Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulaminu] 

 

1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie w stosunkach z konsumentami oraz w stosunkach z  

przedsiębiorcami.  

2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu konferencji oraz podstawowe prawa i 

obowiązki jego Organizatora oraz Uczestników.  

3. Regulamin stanowi o warunkach umowy zawartej przez Organizatora z Uczestnikiem. 

4. Treść regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej, jak również przesyłana w formie 

elektronicznej osobom zgłaszającym się. 

 

§ 2 [Obowiązek zapłaty] 

 

1. Uczestnictwo w konferencji jest płatne. 

 

§3 [Formularz zgłoszeniowy, moment zawarcia umowy] 

 

1. Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji zgłaszają chęć udziału w konferencji poprzez wypełnienie 

formularza ZAPIS NA KONFERENCJĘ dostępnego na stronie internetowej.  

2. Organizator po utrzymaniu wypełnionego formularza przesyła osobie zgłaszającej się na adres poczty 

elektronicznej wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszeniawraz z numerem odpowiedniego 

konta bankowego w celu dokonania wpłaty w wysokości odpowiadającej pełnej cenie uczestnictwa w 

konferencji. 

3. Osoba zgłaszająca się powinna w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia dokonać na wskazany przez Organizatora numer konta bankowego wpłaty we 

wskazanej przez Organizatora wysokości. 

4. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania przez zgłaszającego się zapłaty. Za moment dokonania 

zapłaty uważa się chwilę uznania rachunku Organizatora. 

5. Przesłanie przez zgłaszającego się formularza  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

jego danych osobowych, zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na 

potrzeby konferencji, jak również oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu. 

 



 

 

§ 4 [Dodatkowe, umowne prawo Uczestnika do otrzymania części wpłaconej kwoty po zawarciu umowy; 

uczestnik zastępczy; nieobecność na konferencji] 

 

1. Organizator po zawarciu umowy przyznaje Uczestnikowi dodatkowe prawo do rezygnacji z uczestnictwa w 

konferencji za zwrotem części opłaty: 

a. w razie rezygnacji do 8 tygodni przed rozpoczęciem konferencji Organizator zwraca Uczestnikowi 

kwotę w pełnej wysokości potrącając wyłącznie koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł;  

b. w razie rezygnacji do 6 tygodni przed rozpoczęciem konferencji Organizator zwraca Uczestnikowi 

50 % wpłaconej sumy; 

c. w razie rezygnacji w czasie krótszym niż 6 tygodni przed rozpoczęciem konferencji Organizator nie 

zwraca Uczestnikowi wpłaconej sumy. 

2. Organizator uwzględnia rezygnacje nadesłane e-mailowo, faksem bądź listownie. 

3. Istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego. Wskazania takiego dokonać można się po 

wcześniejszym nadesłaniu Organizatorowi pisma z informacją o przekazaniu miejsca oraz wpłaty 

wyznaczonej osobie. 

4. W przypadku nieobecności na konferencji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 

 

§ 5 [Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy] 

 

1. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i 

bez ponoszenia kosztów.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej bądź poprzez przesłanie go 

w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora 

Organizator niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4 może zostać złożone zgodnie ze wskazanym wzorem: 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

� Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy 

oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] 

�  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży 

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na 

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

�  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

�  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

�  Adres konsumenta(-ów) 

�  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

�  Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

6. Konsument traci prawo do odstąpienia po pełnym spełnieniu świadczenia przez Organizatora. 

 

§6[Mała ilość Uczestników] 

 

1. W razie niewystarczającej ilości zgłoszeń Organizator na 5 tygodni przed rozpoczęciem konferencji 

zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji. Wpłacone przez Uczestników kwoty są im zwracane. 



 

 

Odwołanie konferencji z powodu niewystarczającej ilości Uczestników nie powoduje powstania 

jakichkolwiek roszczeń Uczestników wobec Organizatora. 

 

§7 [Zmiana prelegenta, ceny; warunki przeprowadzenia konferencji] 

 

1. W razie niemożności poprowadzenia prelekcji z przyczyn niezależnych od wykładowcy prowadzącego, w 

szczególności choroba i inne zdarzenia losowe, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy 

prowadzącego. 

2. W sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności zmiana wymagań dotyczących organizacji konferencji, 

pociągających ze sobą zwiększenie kosztów organizacji, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny 

konferencji, nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem konferencji. 

3. W ramach konferencji Organizator w przerwach między wykładami zapewnia Uczestnikom kawę, herbatę 

oraz poczęstunek. 

4. Organizator gdy zaistnieje spowodowane siłą wyższą zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca odbywania się konferencji. Siła wyższa oznacza każde 

zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron umowy lub 

zdarzenie, którego strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było 

zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe 

ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie lub wszelkie 

inne zdarzenia podobnej natury. 

 

§ 8 [Obowiązki Uczestnika] 

 

1. Uczestnik konferencji jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody 

w trakcie konferencji i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia 
w trakcie i po zakończonej konferencji. 

3. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza 
zgłoszeniowego do Organizatora. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z 
natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników. 

 
§ 9 [Postanowienia końcowe] 

 
1. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej i 

rozpatrywane do 21 dni od daty ich otrzymania. 
2. Wszelkie spory mogące powstać na tle regulaminu strony będą starały się rozwiązać polubownie.  
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 


