
REGULAMIN SZKOLEŃ ONLINE  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Szkolenie online, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbywa się w formie online na stronie  

www.zoom.us 

2. Organizatorem Wydarzenia jest American School Szkoła Języków Obcych Margot Turzyński z siedzibą w 

Gdańsku, al. Gen. Józefa Hallera 137/7, 80-416 Gdańsk, NIP: 578-293-69-58, zwana dalej Organizatorem.  

 

II. Zasady uczestnictwa 

1. Szkolenie jest dwudniowe. W czasie szkolenia jest zaplanowanych w sumie 8 bloków szkoleniowych.  

Program szkolenia jest przesyłany uczestnikom Wydarzenia mailowo na 7 dni przed szkoleniem.  

Link do wydarzenia tj. do pokoju szkoleniowego na stronie Zoom, jest wysyłany mailowo do 2 dni przed 

szkoleniem.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział tylko osoby, które zapiszą się na szkolenie mailowo lub przez formularz 

kontaktowy:   

https://www.margotschool.com/kontakt.html 

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu są 

równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje: 

- uczestnictwo jednej osoby w Wydarzeniu; 

- materiały szkoleniowe w formacie pdf przesłane mailowo; 

- certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej (format pdf)  

5. Uczestnik Wydarzenia nie może przekazywać materiałów ze szkolenia osobom trzecim. 

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za 

uczestnictwo na konto o poniższym numerze konta: 

15 1020 4900 0000 8902 3178 9591  PKO Bank Polski  

przelewem bankowym w terminie maksymalnie 7 dni od daty zapisu na szkolenie. 

7. W przypadku chęci otrzymania faktury, uczestnik rejestrujący się na wydarzenie jest zobowiązany do 

przesłania danych do faktury mailowo.  

8. Koszt uczestnictwa w Wydarzeniu zgodnie z ofertą na stronie:  

https://www.margotschool.com/szkolenia.html 

9. Uiszczona opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu nie jest zwracana uczestnikowi w przypadku rezygnacji z 

uczestnictwa w Wydarzeniu. W przypadku rezygnacji uczestnika, uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe 
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mailowo lub może przenieść warunki uczestnictwa Wydarzeniu na innego uczestnika pod warunkiem, że 

informacja zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do minimum 3 dni przed datą wydarzenia.  

10. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje 

prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

12. Uczestnik Wydarzenia zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). 

13. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż administratorem danych osobowych uczestnika Wydarzenia 

jest American School Szkoła Języków Obcych Margot Turzyński, z siedzibą przy al. Gen. Józefa Hallera 137/7, 80-

416 Gdańsk, zwana w dalszej części Administratorem, adres mailowy: margot.turzynski@gmail.com  

14. Informacje na temat RODO, umieszczone są na poniższej stronie internetowej:  

https://www.margotschool.com/szkolenia.html 

15. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.  
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