
REGULAMIN WYDARZENIA 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Healthy Lifestyle Weekend” zaplanowanego na dni 8-

10.03.2019 (nazywane dalej wydarzeniem) jest B.A.M.M. s.c. – B. Micewski A. 

Marcinkowska-Micewska, z siedzibą przy ul. Zacisze 14 w Wolsztynie NIP 9231692971 REGON 

302274206, zwana dalej Organizatorem. 

2. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki uczestnictwa w wydarzeniu i jest 

dostępny dla uczestników na stronie www.watertogo.pl 

3. Każdy z Uczestników przed zgłoszeniem uczestnictwa jest zobowiązany zapoznać się z 

niniejszym Regulaminem.  

 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.watertogo.pl. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie 

internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników). 

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę. 

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. 

4. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce 

Wydarzenia oraz koszty powrotu. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie 

pełnej kwoty za uczestnictwo na konto B.A.M.M. s.c., nr rach 54 1940 1076 3176 0153 0001 

0000, Bank Credit Agricole, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności 

internetowych w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

6. Uczestnikami Wydarzenia mogą b̨yć ́pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych. 

7. Dbałość o poprawność przesłanych podczas zakupu danych, w szczególności adresu e-mail, 

na platformie Enevea.pl danych leży po stronie osoby zgłaszającej. 

8. W chwili zaksięgowania wpłaty, Uczestnik zdobywa gwarancję udziału w wydarzeniu.  

 

§ 3. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione 

podczas Wydarzenia. 

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie. 

 

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK 

1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich 

rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie 



sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu 

prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu 

przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 

3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik 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) 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn od niego 

niezależnych. W powyższej sytuacji Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin 

przeprowadzenia szkolenia, lub jeśli to nie będzie możliwe, zwróci wpłaty. 

2. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, 

uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w wydarzeniu z przyczyn 

niezależnych od Organizatora nie przysługuje mu zwrot wpłaty lecz może być ona przesunięta 

na kolejny termin wydarzenia.. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie otrzymania przez Uczestnika 

korespondencji dotyczącej wydarzenia, ze względu na problemy techniczne leżące po stronie 

Uczestnika, takie jak zapełniona skrzynka pocztowa, niepoprawny adres email, ustawienia 

antyspamowe serwera, itp. 

5. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 


