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Regulamin uczestnictwa w szkoleniach
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Szkolenia jest firma CHROME N PAINT CUSTOM SHOP Artur Machula, Nowa Mała Wieś 40A, 05-155 Leoncin,
NIP: 531-158-80-44, właściciel marki Soda Blaster, zwanym w dalszej części regulaminu Organizatorem.

2. Szkolenie odbywa się w terminie każdorazowo wskazanym przez Organizatora, w siedzibie wykonawczej firmy Soda Blaster: Nowa Mała
Wieś 40A, 05-155 Leoncin.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
4. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom materiały szkoleniowe, w tym konieczny

sprzęt BHP (maski przeciwpyłowe, kombinezon ochronny, rękawice, słuchawki i okulary ochronne).
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące

cechy siły wyższej, choroba, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 5 Uczestników). W przypadku odwołania Szkolenia,
Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin jego realizacji lub zwrot zadatku bądź - w przypadku jej dokonania - opłaty
za Szkolenie w pełnej wysokości.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych.
7. Wszelkie aktualności i komunikaty znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.soda-blaster.pl oraz na fanpage Organizatora

na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/sodablasterleoncin/ .

§ 2 Uczestnictwo w Szkoleniu
1. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres
info@soda-blaster.pl.
b) Uiszczenie zadatku w wysokości i terminie podanym przez Organizatora. Zadatek za udział w Szkoleniu należy przesłać zgodnie
z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Ustalony zadatek jest bezzwrotny w przypadku późniejszej rezygnacji Uczestnika
i pokrywa on koszty związane z organizacją Szkolenia.
c) Rozpoczęcie przez Uczestnika Szkolenia możliwe jest wyłącznie po wpłacie pełnej kwoty za udział w Szkoleniu - wcześniej na konto
wskazane przez Organizatora lub w dniu Szkolenia przed jego rozpoczęciem. Organizator wystawi fakturę VAT 23% lub paragon fiskalny
tytułem dokonanych wpłat.

2. Lista Uczestników w Szkoleniu jest ograniczona i jest zamykana po otrzymaniu 5. zgłoszenia. Organizator zastrzega możliwość
utworzenia listy rezerwowej Uczestników.

3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu upływa najpóźniej na 7 dni przed Szkoleniem. Rejestracja po tym terminie będzie
możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem o braku możliwości złożenia rezygnacji i po wpłacie pełnej kwoty za udział
w Szkoleniu. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki mailowej Organizatora.

4. Zgłoszenie na Szkolenie w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Organizatorem
a Uczestnikiem oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków
przez Uczestnika, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Szkoleniu na zasadach opisanych w § 3 niniejszego
Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika Szkolenia.
6. W przypadku szkoleń indywidualnych, dodatkowe, nieprzewidziane w Regulaminie zasady dotyczące płatności oraz sposobu odbywania

i zakresu Szkolenia ustalane są indywidualnie z Uczestnikiem.

§ 3 Rezygnacja z udziału w Szkoleniu:
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie

elektronicznej na adres mailowy Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 10. dnia przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci
Uczestnikowi wpłaconą kwotę pomniejszoną o kwotę zadatku, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania pełnej wpłaty za udział;
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem
szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany
do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
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c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Organizator
ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.

3. Uczestnik ma prawo do jednej, nieodpłatnej zmiany terminu udziału w Szkoleniu - wybierając jeden z innych terminów zaproponowanych
przez Organizatora i w miarę dostępności miejsc - o ile Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o zmianie terminu udziału
w Szkoleniu do 3. dni przed planowanym terminem Szkolenia. Każda kolejna zmiana terminu udziału w Szkoleniu jest płatna i następuje
po wpłaceniu kwoty równej kwocie zadatku na konto wskazane przez Organizatora.

§ 4 Odpłatność za szkolenia
1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.soda-blaster.pl

bądź w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Organizatora.
2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest Uczestnik. Standardowo każda faktura zawiera następujące informacje: dane nabywcy zamieszczone

w formularzu zgłoszenia, liczbę oraz nazwiska Uczestników szkolenia, tytuł oraz termin szkolenia, koszt jednostkowy oraz całościowy.
W sytuacji, gdy na fakturze powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego
powiadomienia Organizatora o tej konieczności maksymalnie na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się szkolenia. Organizator nie
odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach, w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia
błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.

3. Na podstawie braku płatności zadatku, Organizator może wydać decyzję o wykreśleniu Uczestnika z listy.
4. W przypadku dokonania przedpłaty za usługę szkoleniową jak i w przypadku Uczestników, z którymi uzgodniono płatność w dniu

Szkolenia, oryginał faktury zostanie wysłany pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni po odbytym szkoleniu. W sytuacji, gdy Uczestnik
zrezygnuje z udziału w Szkoleniu na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu, zostanie wystawiona faktura w kwocie zadatku pokrywająca
koszty organizacji szkolenia bądź faktura z 14-dniowym terminem zapłaty w pełnej kwocie kosztu uczestnictwa w Szkoleniu.

5. Przy jednorazowym zgłoszeniu się min. 2 Uczestników polityka rabatowa Organizatora przewiduje 10% zniżkę dla każdego Uczestnika.
Przy zgłoszeniu 5 Uczestników polityka rabatowa Organizatora przewiduje 15% zniżkę dla każdego Uczestnika.

§ 5 Uwagi organizacyjne
1. Organizator nie wymaga badań lekarskich, jednak podkreśla, że oczyszczanie strumieniowo-ścierne to ciężka praca, trudnych warunkach,

narażająca Uczestnika na chemiczne i mechaniczne uszczerbki na zdrowiu.
2. Organizator nie bierze też odpowiedzialności w przypadku problemów zdrowotnych, utraty zdrowia bądź życia Uczestników na skutek

odbywanego Szkolenia.
3. Organizator wymaga przed przystąpieniem do szkolenia podpisania przez Uczestnika oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do udziału w Szkoleniu oraz o wzięciu Uczestnika odpowiedzialności w przypadku późniejszych, ewentualnych problemów ze zdrowiem.
4. Techniczna strona szkolenia:

a) Na co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną Szkolenia pracownik Organizatora lub Organizator pozostaje do dyspozycji
Uczestników w celu: weryfikacji listy obecności, przyjęcia opłat za udział w Szkoleniu, zebrania podpisanych przez Uczestników
oświadczeń oraz wydania materiałów szkoleniowych.
b) Po ukończeniu Szkolenia Uczestnik otrzyma certyfikat udziału w Szkoleniu - w dniu szkolenia lub wysyłkowo.

5. Prawa i obowiązki uczestnika w ramach szkolenia:
a) Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie spoczywają na Uczestniku Szkolenia.
b) Uczestnik jest zobowiązany do udziału w Szkoleniu w stroju adekwatnym do warunków w jakich odbywa się Szkolenie - wymagana
jest odzież z długim rękawem, długimi nogawkami i pełne buty. Organizator wymaga od Uczestnika stosowania stroju ochronnego
- w warunkach zapylenia i możliwych rykoszetów ochrona oczu, dróg oddechowych oraz słuchu jest niezbędna.
c) Uczestnik jest zobowiązany do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania przekazaną
na początku Szkolenia, a także z zachowaniem należytych zasad BHP i koleżeństwa. Organizator może obciążyć Uczestnika za wszystkie
niepoprawne działania skutkujące uszkodzeniem sprzętu tudzież narażeniem na niebezpieczeństwo współuczestników.
d) Niestosowanie się przez Uczestnika do regulaminu i zasad BHP, może skutkować wcześniejszym zakończeniem Szkolenia
dla Uczestnika, bez zwrotu wpłaconej kwoty oraz bez wydania certyfikatu.

§ 6 Konsultacje poszkoleniowe
1. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji po Szkoleniu.
2. Forma konsultacji: wyłącznie kontakt mailowy.
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3. Czas trwania konsultacji: do 3 miesięcy po zrealizowanym Szkoleniu.
4. Czas oczekiwania na odpowiedź Organizatora: standardowo do 7 dni roboczych (czas oczekiwania może się wydłużyć).
5. Wszystkie przygotowane przez Organizatora odpowiedzi w ramach konsultacji poszkoleniowych służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy

zdobytej podczas Szkolenia i mają charakter informacyjny. W przypadku zapytań wykraczających poza program zrealizowanego
Szkolenia, Organizator  nie jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi.

§ 7 Reklamacja usługi szkoleniowej
Organizator stosuje Procedurę Reklamacji Usługi Szkoleniowej zgodnie z treścią poniżej:

1. Każdy uczestnik Szkolenia realizowanego przez Organizatora, ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług
szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.).

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (mailem lub pocztą tradycyjną) w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) tytuł i termin szkolenia wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
b) szczegółowy opis problemu;
c) dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej
nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec
wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych..

5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników szkolenia, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników
danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja usługi szkoleniowej zostanie uwzględniona w przypadku, gdy łączna
liczba punktów ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych będzie stanowiła mniej niż 60% wszystkich możliwych punktów do uzyskania.
W przypadku gdy średnia ocen będzie stanowiła więcej niż 60% punktów możliwych do uzyskania, reklamacja nie zostanie
uwzględniona.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:
a) bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe,
b) bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
c) zwrot części poniesionych kosztów,
d) zwrot całości poniesionych kosztów - wyłącznie w przypadku niestawienia się Organizatora w dniu realizacji szkolenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu
o którym mowa w §7 pkt 2.

§ 8 Prawa autorskie
1. Szkolenia, programy Szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych

przez Organizatora podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uczestnik poprzez udział w Szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi

objęte są Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 9 Informacja dot. RODO
1. Administratorem danych jest CHROME N PAINT CUSTOM SHOP Artur Machul z siedzibą w Nowa Mała Wieś 40A, 05-155 Leoncin,

NIP: 531-158-80-44. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@soda-blaster.pl lub zadzwoń pod numer
tel. 661-919-181.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku
ich przetwarzania na tej podstawie.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat
od daty wystawienia rachunku (dane rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które
będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
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4. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia
i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.

5. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
6. Informujemy o przysługującym prawie:

a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17
RODO,
b) do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe
technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać
wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
d) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

7. Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej
obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.soda-blaster.pl.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Szkolenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie

imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas

Szkolenia.
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których

prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem, jak również za sprzęt używany w czasie Szkoleń.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.soda-blaster.pl.
8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie

internetowej www.soda-blaster.pl.
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