REGULAMIN FITNESS UNIVERSITY
Organizatorem wydarzeń to jest: szkoleń, warsztatów oraz tourów jest FITNESS UNIVERSITY działająca pod
patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUP” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej /12
REZERWACJA MIEJSCA NA WYDARZENIE:
Rezerwacja miejsca odbywa się drogą elektroniczną, poprzez rejestracje na stronie lub wysłanie maila zgodnie z
danymi kontaktowymi podanymi na stronie www. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i
data wpływu przedpłaty dokonanej na konto szkoły.
Wydarzenia w cenie promocyjnej nie są objęte dodatkowymi zniżkami.
Wpłat należy dokonywać na:
ADRES:
Ul. Żurawia 6/12 lok.766 00-503 Warszawa
NIP 521 364 12 11
REGON 146433467
KRS 000044857
NR KONTA:
82 1750 0012 0000 0000 2765 9535 nazwa subkonta Fitness University
Rejestracja na wydarzenie wiąże się z obciążeniem zgłaszającego się kosztami szkolenia.
W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu zgłaszający się nie będzie obciążany jego kosztami.
FITNESS UNIVERSITY zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów poszczególnych wydarzeń
w przypadku niedostatecznej ilości rejestracji/wpłat na dane wydarzenie.
REZYGNACJA Z WYDARZENIA:
Rezygnacja z dowolnego wydarzenia w terminie dłuższym niż 7dni od szkolenia jest bezpłatna i FITNESS
UNIVERSITY nie obciąży uczestnika kosztami wydarzenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni wiąże się z
obciążeniem kosztami w wysokości 50% ceny wydarzenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 3 dni wiąże się z
obciążeniem kosztami w wysokości 100% ceny wydarzenia.

Zwrot wpłat za szkolenie/warsztat realizowany jest w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku wydarzeń losowych
istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego lub innego szkolenia.
Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków na czas trwania wydarzenia.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz pozostawione lub zaginione rzeczy w
czasie trwania wydarzenia.
Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów bez zgodny prowadzącego. Materiały
szkoleniowe są chronione prawem autorskim i są przekazywane uczestnikom na potrzeby odbywanego szkolenia/
warsztatów. Jako autorzy tych materiałów, nie wyrażamy zgody na ich publikowanie w jakiejkolwiek formie.
Działanie takie będzie stanowiło naruszenie praw autorskich. W przypadku złamania praw autorskich, wyciągnięte
zostaną wszelkie konsekwencje prawne przewidziane prawem, a w szczególności prawem autorskim.
Wszystkie podane na stronie ceny są cenami brutto.
FITNESS UNIVERSITY zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z
późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na wydarzenie organizowane przez szkołę, Uczestnik
wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie
przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań
Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych
osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec
Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora szkolenia.
Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub
przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania

i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
Administratorem danych osobowych jest Organizator

