Regulamin i warunki uczestnictwa w odpłatnych
wydarzeniach organizowanych przez firmę
Gdańska Orchidea

Organizatorem jest firma Gdańska Orchidea Dorota Janicka-Kurlenda, z siedzibą w Gdańsku,
przy ul. K. Porębskiego 66/23. Identyfikująca się numerem NIP 7571381542.
Zgłaszający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed
wypełnieniem formularza i dostosowaniem się do jego postanowień.

TREŚĆ REGULAMINU

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
1. Warunkiem udziału w wydarzeniu i pozostanie jego Uczestnikiem jest wypełnienie
właściwego danemu wydarzeniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
internetowej www.gdanskaorchidea.pl, lub przesłanie zamówienia zawierającego
dane przynajmniej jak w formularzu rejestracyjnym na adres mailowy:
biuro@gdanskaorchidea.pl
2. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność ́ zgłoszeń́. Ilość ́ miejsc jest ograniczona.
3. O przyjęciu zgłoszenia Organizator powiadamia Uczestnika za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

OPŁATA ZA WYDARZENIE
1. Uczestnik ma obowiązek uiścić ́ opłatę ̨ rejestracyjną.
2. Brak dokonania wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu.
3. Wysokość ́ opłaty a także zakres świadczeń́ Organizatora na rzecz Uczestnika są
zależne od wybranego pakietu przez Uczestnika oraz od terminu rejestracji.

Bilet dla 1 osoby:
Do 14 czerwca – 199 zł
Od 15 do 26 czerwca – 250 zł
Bilet dla narzeczonych
Do 14 czerwca – 299 zł
Od 15 do 26 czerwca – 360 zł
Bilet dla 1 lub 2 osób + przestrzeń do promocji firmy w miejscu wydarzenia – 499 zł
(liczba miejsc ograniczona, szczegóły u organizatora)
Absolwenci Wedding Master Academy – 179 zł
Dzień przed wydarzeniem, jak również w dniu wydarzenia nie ma możliwości zakupu biletów
na wydarzenie.
4. Wszystkie pozostałe koszty nie wymienione, takie jak np.: dojazd, noclegi itp. nie są
wliczone w cenę ̨ wydarzenia i Uczestnik pokrywa je we własnym zakresie.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta: biuro@gdanskaorchidea.pl, lub
telefonicznie pod nr +48604901414
6. Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści.
7. Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na wydarzenie, albo ich
sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 281, ze zm.).
8. Nie ma możliwości zwrotu wcześniej zakupionego biletu.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Nie ma możliwości zwrotu wcześniej zakupionego biletu.
2. Jeśli uczestnik nie będzie mógł być w opłaconym wydarzeniu, istnieje możliwość aby
miejsce zajęła inna, wskazana przez tego uczestnika osoba. Opłaty za wydarzenie są
bezzwrotne.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na wydarzeniu oznacza zarówno brak zwrotu
dokonanej wpłaty, jak i utratę prawa do przeniesienia się lub zapisania innej osoby w
swoim zastępstwie na inne wydarzenie.

ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU WYDARZENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany terminu bez
podania przyczyny.
2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Organizator poinformuje Uczestnika lub/i
dokona zwrotu wniesionej opłaty.
3. W przypadku odwołania wydarzenia odpowiedzialność ́ finansowa Organizatora będzie
ograniczona wyłącznie do zwrotu wniesionej przez Uczestnika opłaty.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy bez konieczności
uzasadniania swojej decyzji, a jeśli wpłynęła opłata, zwrócić ́ ją w pełnej wniesionej
wysokości i dokonać ́ korekty faktury, jeśli została wystawiona.

GWARANCJA
1. Organizator gwarantuje przeprowadzenie wydarzenia zgodnie z najlepszymi
praktykami.
2. Po przeprowadzeniu rejestracji Organizator będzie kontaktował się ̨ z Uczestnikiem za
pomocą ̨ adresu email podanego w procesie rejestracji w celu potwierdzenia rezerwacji
i udzieleniu dodatkowych informacji.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje Uczestników wydarzenia wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora, lub
mailem: biuro@gdanskaorchidea.pl za potwierdzeniem odbioru.
2. Organizator potwierdzi przyjęcie reklamacji w formie w jakiej otrzymał jej zgłoszenie.
3. Organizator rozpatrzy wszelkie reklamacje w terminie do 15 dni roboczych od
momentu wpłynięcia reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację i zaproponuje zwrot poniesionych kosztów, lub
zaproszenie na inne wydarzenie (zgodnie z własną decyzją i do wyboru Uczestnika w
przypadku podania opcji).

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
1. Organizator zapewnia, że wydarzenie odbędzie się ̨ z zachowaniem najwyższych
standardów jakości. W przypadku pytań́, wątpliwości i sugestii prosimy kontaktować ́
się na adres mailowy Organizatora: biuro@gdanskaorchidea.pl
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały przekazane podczas
wydarzenia są ̨ własnością ̨ firm: WK Profit Consulting, Wine Taste by Kamecki, Gdańska

Orchidea, i nie będą ̨ one w żaden sposób bez wiedzy Organizatora nagrywane,
fotografowane, powielane czy rozpowszechniane, wykorzystywane do publicznych
wystąpień́, publikacji i w jakiejkolwiek działalności komercyjnej, a pozyskana wiedza
będzie wykorzystana wyłącznie dla podniesienia kwalifikacji własnych Uczestnika i na
jego użytek, czy użytek wykonywanych zadań́ zleconych przez jego pracodawcę.̨

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Niniejszym, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191
ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na
utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku; zdjęć i
materiałów promocyjnych, które zostały wykonane podczas wydarzenia, organizowanego
przez Dorota Janicką-Kurlenda.
Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo oraz zdjęcia z moim udziałem nie naruszają
moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów
z moim udziałem wykonanych podczas szkolenia, organizowanego przez Dorotę JanickąKurlendę.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzule informacyjne z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest firma Gdańska Orchidea Dorota Janicka-Kurlenda z siedzibą w Gdańsku, ul.
Porębskiego 66/23.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i
rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe
wzięcie udziału w wydarzeniu.

Temat wydarzenia: zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.gdanskaorchidea.pl
Termin wydarzenia: zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.gdanskaorchidea.pl
Miejscowość:́ zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.gdanskaorchidea.pl
Prowadzący: zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.gdanskaorchidea.pl
Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku wydarzeń losowych, do zmian osób
prowadzących.
Agenda wydarzenia: zgodnie z ogłoszeniem wydarzenia na stronie www.gdanskaorchidea.pl

