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1.

Postanowienia ogólne.
1.1.

1.2.

2.

Szkolenie “Manipulacje powięziowe wg. Stecco (AFM) - Kurs 1. stopnia konie” odbędzie się w dniach 18-21 marca 2021 w stajni Ojcowizna Józefów
11, Budy Pobyłkowskie 19 06-114 Pokrzywnica.
Organizatorem Szkolenia jest firma:
MK Michał Kalbarczyk
ul. Zapustna 34/19
02-483 Warszawa

Zasady uczestnictwa.
2.1.

Program szkolenia znajduje się na stronie internetowej http://orimedia.pl/.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach
Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (dotyczy
zarejestrowanych uczestników).
2.2.
Udział uczestnika w Szkoleniu oznacza, że wymienione poniżej etapy zostały
przez niego spełnione:
2.2.1.
Rejestracja uczestnika poprzez wypełnienie formularza na stronie
orimedia.pl oraz wpłacenia 50% kwoty w terminie 3 dni roboczych od
potwierdzenia rejestracji.
2.2.2.
Uiszczenie 50% opłaty za udział w konferencji w terminie 30 dni od
rejestracji (nie później niż 18 lutego 2021).
2.2.3.
Po 18 lutego 2021 wymagana jest 100% płatności przy rejestracji.
2.2.4.
Potwierdzenie przez Organizatora zaksięgowania wpłaty dokonanej
przez uczestnika oraz dostarczenie faktury.
2.2.5.
Rejestracja i odbiór w dniu konferencji identyfikatora przy stanowisku
Organizatora.
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

3.

Opłata za szkolenie obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne,
przerwy kawowe, ubezpieczenie NNW.
Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Koszt uczestnictwa zależy od wyboru opcji oraz terminu uiszczenia wpłaty.
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty w
przypadku rezygnacji z uczestnictwa 10 dni roboczych przed rozpoczęciem
szkolenia.
Opłata za szkolenie wniesiona przez jednego uczestnika może zostać
przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie
przekazana Organizatorowi w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w konferencji
bez podania przyczyny. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje pełny
zwrot wpłaconej kwoty.
W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie
Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów
uczestnictwa.
W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn epidemiologicznych,
uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa.
W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora
ujętych w Systemie Ochrony Ludności, takich jak zagrożenie naturalne,
klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, atak terrorystyczny, które
uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo
zwrotu 50% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Organizator ustala plan Szkolenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian,
nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian
rozkładu czasowego i kolejności zajęć.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania
związane ze szkoleniem.

Bezpieczeństwo.
3.1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione
lub skradzione podczas Szkolenia.
3.2.
Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów
BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest
szkolenie.
3.3.
Osoby przebywające na terenie ośrodka jeździeckiego i biorące udziała w
szkoleniu są świadome ryzyka urazów, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w
zajęciach z końmi, i oświadczają, że biorą w nich udział na własną
odpowiedzialność i w razie wypadku, nie będą rościć pretensji, ani domagały
się odszkodowania czy pokrycia kosztów leczenia poszkodowanych osób lub
zwierząt od organizatora.
3.4.
Zakazuje się:
3.4.1.
Agresji wobec zwierząt.
3.4.2.
Rzucania przedmiotami, oraz powodowanie nadmiernego hałasu
mogącego płoszyć zwierzęta.
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3.4.3.
3.5.
3.6.

4.

Inne kwestie.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

5.

Zachowania agresywnego, prowokacyjnego albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Każdy uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu
Postępowania Zgodnego z Dobrem Konia ( KODEKS ETYKI PZJ )
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub
usunięcie z teren szkoleniauczestników, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie bezpieczeństwa lub zakłócenia porządku szkolenia.
Szkolenie będzie filmowane i fotografowana przez Organizatora.
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 Szkoleniu w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik
dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź
pozowanie do zdjęcia..
Uczestnicy szkolenia nie mają prawa rejestrować przebiegu szkolenia i
prezentacji poprzez robienie zdjęć i nagrywanie filmów, chyba że Prowadzący
wyrazi taką zgodę.
Zgłaszając się do udziału w Szkoleniu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby
szkolenia , na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015, poz. 2135,2281, z późn. zm.)
oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z pózn. zm.).
W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy
kodeksu cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Reklamacje.
5.1.

5.2.

Wszelkie reklamacje Uczestników Szkoleń wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby
Organizatora.
Reklamacje Uczestników Szkoleń mogą być zgłaszane nie później niż w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Szkolenia.
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