Regulamin Kursów i Szkoleń
Joga Klub, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
ORGANIZATOR
Organizatorem kursów jest Joga Klub
KURSY
1. Organizator realizuje kursy w zakresie i terminach opisanych w ofercie szkoleniowej dostępnej
pod adresem https://jogaklub.pl.
2. Oferta kursów określa w szczególności: czas trwania kursu, w tym ilość zajęć i ich długość
oraz terminy, osoby prowadzące szkolenie, cel oraz adresatów kursu, program kursu, koszt kursu,
informacje szczegółowe dotyczące warsztatu umiejętności praktycznych, materiałów
szkoleniowych, certyfikatu, konsultacji po ukończeniu kursu, terminu i sposobu przyjmowania
zgłoszeń.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Informacja o organizowanych kursach przekazywana jest potencjalnym Uczestnikom w formie
informacji publikowanych na stronie internetowej https://jogaklub.pl/index.html, Facebook:
https://www.facebook.com/jogaklub
oraz Instagram: https://www.instagram.com/joga_klub/
2. Warunkiem udziału na kursie jest dostępność wolnych miejsc oraz zapis na kurs.
3. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:
• zalogować się w strefie klienta
• kupić karnet
• wybrać zajęcia kursu w harmonogramie i kliknąć „zapisz się” w pod linkiem: https://studiojogawarszawa.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec lub przesłanie wiadomości o chęci zgłoszenia się
na kurs do Joga Klub poprzez pocztę jogaklub@jogaklub.pl lub telefonicznie: nr tel: 885 038 605
4. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zapisów na kurs.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników
w danym terminie kursu będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby
osób, którą przewidział Organizator dla danego kursu.
CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Koszt obejmuje koszt uczestnictwa w zajęciach kursu, dostęp do materiałów dydaktycznych
w formie papierowej, wydanie certyfikatu ukończenia kursu, konsultacje po ukończeniu kursu.
2. Ceny kursów podane są w złotych polskich, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Obowiązuje 20% zniżki dla studentów na wszystkie kursy.
4. Certyfikat jest wystawiany w przypadku uczestnictwa w 80% zajęć danego kursu.
5. Dokonanie rezerwacji i niepojawienie się na zajęciach kursu zatwierdzane jest jako wykorzystane
wejście.
6. Zainteresowany posiadający ważną kartę Multisport, Fit Profit lub Medicover Sport czyli były OK
System (karty beneficjenckie) chcąc mieć dostęp do systemu rezerwacji na zajęcia stacjonarne i
gwarancję miejsca na kursie (w przeciwieństwie do spontanicznych wizyt) wykupuje miesięczną
kaucję:

• 40 PLN za możliwość rezerwacji 1 zajęć w tygodniu
• 80 PLN za możliwość rezerwacji 2 zajęć w tygodniu
Jeśli w międzyczasie Zainteresowany zarezerwował miejsce i nie pojawił na zajęciach, Organizator
potrąca z kaucji 20 PLN. Jeśli Zainteresowany wyrobił min. 80% obecności na kursie, ma zwracaną
pełną kwotę kaucji. Jeśli nie, a nadal chce uczestniczyć w kolejnym kursie, dokonuje wpłaty kaucji na
kolejny kurs.
7. Organizator nie zapewnia dojazdu w ramach opłaty za kurs.
8. Każdy kurs będzie trwał jeden miesiąc.
9. Płatność za kurs odbywa się na podstawie zapisu na kurs oraz dokonania płatności poprzez
płatności online: https://studiojoga-warszawa.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec lub na miejscu
w Joga Klub.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursielub w danych zajęciach kursu powinna być dokonana przez
Zainteresowanego co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciam zajęć lub przesłana
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jogaklub@jogaklub.pl
2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z całego kursu nie później
niż 14 dni przed datą rozpoczęcia, Zainteresowanemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
W przypadku rezygnacji z kursu przez Zainteresowanego później niż na 14 dni przed datą
rozpoczęcia
szkolenia
lub
nie wzięcia
udziału
w szkoleniu,
wcześniej
wpłacone
przez Zainteresowanego kwoty nie podlegają zwrotowi.
3. Terminem rezygnacji jest data wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o rezygnacji.
4. Zwroty wpłaconych kwot są realizowane w terminie do 14 dni od dnia przesłania organizatorowi
oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia.
ZMIANY PROGRAMU SZKOLENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub jego odwołania.
2. Organizator może dokonać zmiany terminu kursu lub jego odwołania poprzez kontakt telefoniczny
lub za pomocą poczty elektronicznej do każdego zgłoszenia.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Organizator zaproponuje zmianę terminu lub
inny kurs. Zainteresowany może również w takiej sytuacji otrzymać wpłaconą
przez Zainteresowanego kwotę na numer rachunku bankowego wskazany przez Zainteresowanego.
4. Organizator zastrzega sobie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby
prowadzącej szkolenie, wypadek komunikacyjny, pandemia, inny lockdown) prawo dokonania
zmiany osoby prowadzącej kurs, o czym poinformuje Uczestnika przed rozpoczęciem kursu.
REKLAMACJE
1. Uczestnik szkolenia może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie
za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
3. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji, uprawnia Uczestnika do rekompensaty. Rekompensata zostanie
ustalona w trybie indywidualnym pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
4. Jako formy rekompensaty uznaje się między innymi: powtórną realizację usługi szkoleniowej,
uzupełnienie części usługi szkoleniowej, która podlega reklamacji lub też inne formy ustalone
indywidualnie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest
Organizator. Dostęp do ograniczonych danych (nr tel. lub adres email) mogą otrzymać instruktorzy i
szkoleniowcy przeprowadzający kursy w celu przeprowadzania konsultacji lub przesyłania
materiałów dydaktycznych.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator
nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym
podmiotom. Dane osobowe Uczestników są danymi wykorzystywanymi wyłącznie dla potrzeb
realizacji danego kursu.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich
usunięcia.
PRAWA AUTORSKIE
1. Oferta kursów jest chroniona prawem autorskim.
2. Kopiowanie materiałów lub nagrywanie kursów, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań
osobom trzecim wymaga zgody Organizatora.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie kursów mają charakter wyłącznie
edukacyjny.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich,
w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności
zdobytych w trakcie kursu, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.01.2021 roku.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora kursu, co najmniej
7 dni po dacie ogłoszenia zmian.
3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji
promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

