OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

§1
1. Organizator zapewnia, że Szkolenie zostanie przeprowadzone pod nadzorem osób mających
odpowiednie kwalifikacje.
2. Nie stanowi zmiany ani nienależytego wypełnienia niniejszej umowy przeprowadzenie przez
Organizatora Szkolenia na innym jachcie niż wymieniony w umowie, jeżeli zmiana nie ma
negatywnego wpływu na należytą realizację celu Szkolenia określonego w umowie.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. warunki
pogodowe, zarządzenia władz, awaria jachtu) odbycie Szkolenia w całości lub w części może nie być
możliwe w terminie wskazanym w umowie. W takim wypadku Klient ma prawo wyboru alternatywnego
terminu Szkolenia wskazanego przez Organizatora, bądź wynikającego z harmonogramu
zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.
§2
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi: Płatności BLIK, karta
płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (realizowana w trakcie zakupu). Usługa może zostać
opłacona również tradycyjnym przelewem, zgodnie z danymi zawartymi na umowie.
2. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu Organizator zwraca wpłacone przez niego
kwoty po potrąceniu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem udziału Klienta w Szkoleniu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeśli Klient wskazał inną osobę na swoje miejsce i osoba ta zgodziła
się na piśmie wstąpić w prawa i obowiązki Klienta wynikające z niniejszej umowy. W takim wypadku
kwoty wpłacone przez Klienta przed rezygnacją uznawane są za wpłacone przez osobę, która
wstąpiła na jego miejsce. Organizator nie ingeruje w rozliczenia pomiędzy Klientem a tą osobą.
4Organizator informuje, że koszty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu są tym wyższe, im
później nastąpi rezygnacja Klienta. Na podstawie posiadanego doświadczenia Organizator podaje
wysokości potrąceń związanych z poniesionymi kosztami organizacyjnymi:
- rezygnacja powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia – 10% ceny szkolenia
- rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia – 50% ceny szkolenia
- rezygnacja do 20 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia – 75% ceny szkolenia
- rezygnacja do 10 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia – 90% ceny szkolenia
§3
Jeżeli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Klientowi będącemu
konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje przewidziane w
tej ustawie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu, niezależnie od daty
rezygnacji, rozliczenie wpłaconych do tego momentu kwot następuje na zasadach opisanych w § 2.
§4

1. Podczas Szkolenia Klient zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować się
do poleceń Organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek niestosowania się do tych zasad i
poleceń.
2. Organizator ma prawo usunąć ze Szkolenia Klienta, który narusza zobowiązanie z ust. 1
niniejszego paragrafu, w szczególności, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, nie zastosował się do polecenia Organizatora (lub osoby przez niego upoważnionej)
dotyczącego bezpieczeństwa lub narusza zasady współżycia społecznego wobec innych uczestników
Szkolenia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Klientowi nie przysługuje żadna
rekompensata.
§5
1. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres info@pro-skippers.com. Na reklamacje
odpowiadamy w ciągu 30 dni.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu.
3. Wszelkie spory na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w razie skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego, właściwy do jej rozpoznania będzie Sąd właściwy dla
siedziby Organizatora, dla miejsca zamieszkania Klienta lub dla miejsca realizacji Szkolenia.

§6
Zawarcie niniejszej Umowy przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na
przekazanie i dalsze przetwarzanie jego danych osobowych (i osób przez niego zgłoszonych) przez
Organizatora w celach niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Umowy, zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz.U. 133, poz. 883. Nie przekazanie niezbędnych
danych osobowych przez Klienta, może zostać uznane przez Organizatora za odstąpienie od zawarcia
Umowy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również do
odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

