Regulamin uczestnictwa w warsztatach rozwoju osobistego organizowanych przez firmę Motywatorzy:

§1 Informacje ogólne
1.

Warsztaty prowadzone są przez firmę Motywatorzy, zwaną dalej „Organizatorem”.

2.

Warsztaty odbywają się w miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora.

3.

Pytania dotyczące warsztatów prosimy kierowad na adres e-mail: motywatorzy@motywatorzy.com

§2 Warunki uczestnictwa i płatności
1.

W warsztatach mogą uczestniczyd osoby pełnoletnie. Wyjątek stanowią warsztaty, które dedykowane
są osobom poniżej 18 r.ż., wówczas wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna na udział
osoby niepełnoletniej w warsztacie.

2.

Osoby uczestniczące w warsztatach biorą całkowitą odpowiedzialnośd za stan swojego zdrowia
fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęd, jak i między nimi.

3.

Osoby przebywające pod opieką lekarza psychiatry, osoby przeżywające kryzys emocjonalny lub
będące w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w warsztatach skonsultowad z prowadzącym je
lekarzem psychiatrą lub psychoterapeutą. Konsultację lekarską zalecamy wszystkim osobom, które
mają wątpliwośd, jak dany warsztat może wpłynąd na stan ich zdrowia psychicznego.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania
się do powyższych zaleceo.

5.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest uprzednia rezerwacja miejsca dokonana telefonicznie,
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora lub drogą mailową.

6.

Udział w warsztatach jest płatny – koszt udziału w danym warsztacie jest podany na stronie
internetowej Organizatora.

7.

Dopuszcza się możliwośd pomniejszenia opłaty za warsztat, jeżeli osoba zgłaszająca chęd udziału w
warsztacie posiada kupon zniżkowy, bądź zaproszenie uprawniające do bezpłatnego udziału w
warsztacie.

8.

Ilośd miejsc na warsztacie jest ograniczona – o kolejności rezerwacji decyduje kolejnośd wpłat na konto
Organizatora. Wpłaty należy dokonad w przeciągu dwóch dni roboczy od momentu otrzymania
potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie. W przypadku, gdy opłata została dokonana później niż
na trzy dni przed warsztatem, prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy
Organizatora. Rezerwacja zostaje anulowana, jeśli wpłata nie wpłynie na konto Organizatora w
przeciągu czterech dni od dnia potwierdzenia rezerwacji.

9.

Potwierdzenie rezerwacji miejsca zostanie wysłane mailem po wpłynięciu przelewu na konto
Organizatora.

10. W przypadku rezygnacji z udziału w opłaconym warsztacie – jeśli osoba zapisana na warsztat
powiadomi Organizatora na co najmniej 48 godziny przed warsztatem – istnieje możliwośd
uczestnictwa w innym, wybranym warsztacie (pod warunkiem, że Organizator dysponuje wolnymi
miejscami na wybranym warsztacie) w przeciągu 60 dni od dnia rezygnacji (po wcześniejszym
uzgodnieniu z Organizatorem).
11. Istnieje możliwośd odstąpienia miejsca na warsztacie innej osobie po uprzednim poinformowaniu
Organizatora.

12. W przypadku odwołania uczestnictwa w warsztacie na mniej niż 48 godzin przed warsztatem, nie ma
możliwości skorzystania z warsztatu w innym terminie. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
13. W przypadku nieobecności na opłaconym warsztacie i nie uprzedzeniu Organizatora o nieobecności,
wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie warsztatów, lub odwołania warsztatu z
przyczyn od siebie niezależnych (np. braku odpowiedniej liczby uczestników, która pozwalałaby na
pokrycie kosztów organizacji warsztatu).
15. W przypadku odwołania warsztatu przez Organizatora uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za
odwołany warsztat lub do wyboru innego warsztatu (pod warunkiem, że Organizator dysponuje
wolnymi miejscami na wybranym warsztacie).

§3 Informacje organizacyjne
1.

Osoby uczestniczące w warsztacie proszone są o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem warsztatu.

2.

Osoby, które nie mogą pojawid się na warsztacie punktualnie, proszone są o wcześniejsze
poinformowanie Organizatora o ewentualnym spóźnieniu.

3.

W trakcie warsztatu przewidziane są przerwy, w tym przerwa na obiad (ilośd oraz długośd przerw
uzależniona jest od czasu trwania warsztatu).

4.

Organizator nie zapewnia Uczestnikom posiłków w trakcie przerwy obiadowej, chyba że taka
informacja została zawarta w ofercie warsztatu.

5.

W miarę możliwości Organizator zapewni Uczestnikom dostęp do aneksu kuchennego.

6.

W trosce o komfort Uczestników, prosimy o zabranie wygodnych, niekrępujących strojów.

7.

Na czas trwania warsztatu prosimy o wyciszenie / wyłączanie telefonów komórkowych.

§4 Zasady bezpieczeostwa
1.

Uczestnicy warsztatów zobowiązani są zachowywad się w sposób niezagrażający bezpieczeostwu i
zdrowiu innych osób

2.

W sytuacjach zagrożenia Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poleceo
osoby prowadzącej zajęcia, lub poleceo odpowiednich służb.

3.

Osobom uczestniczącym w warsztacie zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków
odurzających.

4.

Organizator może odmówid udziału w warsztacie osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków
odurzających, w takim wypadku Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

Regulamin został podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie go na ogólnodostępnej stronie
internetowej: www.motywatorzy.com. Zgłoszenie chęci udziału w warsztacie jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu oraz cennika.

