
  
 

REGULAMIN 

SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW „LAKTACJA, ŻYWIENIE W LAKTACJI, ŻYWIENIE 

NIEMOWLĄT, BLW” 

Warszawa 25 stycznia 2020. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem szkolenia dla profesjonalistów „laktacja, żywienie w laktacji, żywienie niemowląt, 

BLW”, zwanego dalej „Szkoleniem” jest Małgorzata Jackowska prowadząca działalność gospodarczą 

pod nazwą: Małgorzata Jackowska, Adres: Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 5252234119, 

zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Uczestnikiem Szkolenia jest osoba, która zakupiła bilet udziału w szkoleniu za pośrednictwem 

sklepu internetowego: www.malgorzatajackowska.com/sklep podając niezbędne do rejestracji dane 

oraz otrzymała potwierdzenie udziału w Szkoleniu via email. 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu 

obowiązują wszystkich Uczestników 

 

II. MIEJSCE I CZAS SZKOLENIA 

1. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, miejsce zostanie podane najpóźniej 20 stycznia 2020 roku. 

 2. termin Szkolenia to  25 stycznia 2020 roku, godziny 10:30 - 18:30 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zakup biletu na Szkolenie za pośrednictwem sklepu 

internetowego: www.malgorzatajackowska.com/sklep wraz z podaniem niezbędnych do rejestracji 

danych oraz otrzymanie potwierdzenia udziału w Szkoleniu via email. 

2. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu  

a) Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Szkoleniu może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego 

oświadczenia, przesłanego emailem na adres:  mjackowska.blog@gmail.com zgodnie z pkt. VI 

Regulaminu  

b) zwroty realizowane są zgodnie z pkt. V Regulaminu 

c) Rejestracja na Szkolenie jest imienne,  przekazanie wejściówki innej osobie jest możliwe tylko po 

wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.  

d) Wszelkie zmiany są koordynowane przez biuro organizatora wydarzenia (kontakt do organizatora 

w sprawie zwrotu wejściówki: mjackowska.blog@gmail.com). 

http://www.malgorzatajackowska.com/sklep
http://www.malgorzatajackowska.com/sklep


  
 

 

IV. ZASADY SZKOLENIA 

1. Organizator ustala plan Szkolenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w 

którym odbywa się Szkolenia, ma także prawo do zmian lokalizacji, rozkładu czasowego i kolejności 

wystąpień.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia z przyczyn wyższych. W takim 

przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Szkolenia odbywa się bez ponoszenia kosztów przez 

Uczestników.   

3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów dodatkowych (podróż, nocleg) poniesionych przez 

Uczestnika w związku ze Szkoleniem. 

4. Uczestnik Szkolenia ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby 

towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane ze 

Szkoleniem.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą 

zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia. 

 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych, jak 

również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora. 

 7. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w 

Szkoleniu w chwili wyczerpania miejsc  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z powodu siły wyższej oraz 

dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

10. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.  

11. Za bezpieczeństwo dzieci, które uczestniczą w Szkoleniu odpowiedzialność ponoszą rodzice  

12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia spowodowane przez dzieci.  

V. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI  

1. Organizator ustala następującą opłatę za udział w szkoleniu: 259zł (brutto) 

2. Cena szkolenia obejmuje: udział w Szkoleniu, przerwy kawowe (kawa, herbata, przekąski), 

materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w Szkoleniu 

3.Uczestnik otrzymuje fakturę za udział w Szkoleniu pod warunkiem podania danych do jej 

wystawienia w trakcie rejestracji. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktury bez 

podpisu odbiorcy i zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną.  

4. Uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa w dniu Szkolenia.  



  
 

5. W przypadku, gdy otrzymanie faktury jest warunkiem niezbędnym do dokonania wpłaty za udział 

w Szkoleniu, uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do wystąpienia do Organizatora z prośbą o 

przesłanie faktury w terminie umożliwiającym dokonanie opłaty przed rozpoczęciem Szkolenia, drogą 

mailową: mjackowska.blog@gmail.com. 

6. Warunkiem potwierdzenia udziału w Szkoleniu jest dokonanie płatności w terminie określonym 

regulaminem i otrzymanie potwierdzenia udziału mailowo. 

7. Uczestnik może zwrócić bilet do 13 stycznia 2020 roku. Po tym terminie zwroty wiążą się z opłatą 

manipulacyjną w wysokości 50% wartości wejściówki. 

 

VI. REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby 

Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia Szkolenia. 

lub mailowo na adres mjackowska.blog@gmail.com 

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.  

3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich 

otrzymania.  

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Szkolenia rozpatrywane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Organizatora.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Szkoleniu spowodowaną 

siłą wyższą lub z winy Uczestnika. 

 3. W przypadku, gdy Szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność Organizatora 

ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w 

Szkoleniu, o ile kwota ta została już wpłacona. Organizator nie pokrywa opłaconych przez uczestnika 

kosztów dojazdu ani noclegów  

4. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Jackowska, Adres: Ul. Świeradowska 47, 02-

662 Warszawa, NIP 5252234119 zgodnie z polityką prywatności dostępną TUTAJ 

 5. Rejestracja na Szkolenie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz regulaminu 

zakupów sklepu www.malgorzatajackowska.com/sklep.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

https://malgorzatajackowska.com/polityka-prywatnosci/
https://malgorzatajackowska.com/wp-content/uploads/2019/02/regulamin-sklepu-mjackowska-1.pdf

