
REGULAMIN KURSU BLOOM TRAINING TM 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Kursie Bloom TrainingTM         
organizowanym przez firmę Bloompartnes Małgorzata Maluśka z siedzibą w         
Tyńcu Małym przy ul.Polnej 10A, 55-040 Kobierzyce , NIP 6911960765,          
REGON 390590901  

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2017 do odwołania.  
3. Organizator realizuje Kurs w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na          

stronie www.bloompartners.pl  
4. Oferta Kursu zawiera m.in. wysokość opłaty za Kurs, przedmiot, program,          

termin oraz miejsce Kursu. 
5. Definicje 

Organizator – firma Bloompartners Małgorzata Maluśka 
Uczestnik –podmiot, który wykupił udział w Kursie. 
Formularz – formularz zgłoszeniowy na Kurs. 
Kurs – zajęcia szkoleniowo-treningowe odbywające się w formie warsztatów         
w celu podnoszenia kompetencji pracy z grupą, któremu Organizator nadaje          
taką rangę/takie miano/taką nazwę w informacji o Kursie Bloom TrainingTM,          
zamieszczonej na stronie www.bloompartners.pl  

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE 

1. Warunkiem udziału w Kursie jest dostępność wolnych miejsc oraz         
przesłanie przez Uczestnika Formularza znajdującego się pod       
adresem https://www.interankiety.pl/i/VNBoDx7Q lub  
www.bloompartners.pl nie później niż do 20.12.2017 (liczy się data wpływu          
maila ze zgłoszeniem do Organizatora) i dokonanie wpłaty na podstawie          
faktury lub faktury proforma. Po upływie tego terminu, zgłoszenie         
uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego       
uzgodnienia. 

2. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia”, Organizator wysyła       
w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w Formularzu            
potwierdzenie przyjęcia Formularza. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wysokość opłaty za Kurs zgodna jest z obowiązującym cennikiem         
zamieszczonym na stronie www.bloompartners.pl lub    
https://www.facebook.com/bloompartners 

2. Cena obejmuje: udział w Kursie, certyfikat udziału,  materiały       
szkoleniowe, wyprawka trenerska, kawę, herbatę, zimne napoje, lunch. 
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3. Cena Kursu nie obejmuje: kosztów dojazdu Uczestników, kosztów parkingu,         
ewentualnych noclegów. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest dokonanie opłaty w terminie 14 dni           
od daty otrzymania faktury lub faktury pro forma za pośrednictwem poczty           
elektronicznej podanej w Formularzu.  

 
ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU KURSU PRZEZ ORGANIZATORA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kursu lub do jego           
odwołania w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. 

2. Organizator, w wypadku odwołania Kursu informuje o tym fakcie         
Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania Kursu przesyłana jest na adres         
e-mail wskazany w Formularzu.  

3. Organizator poinformuje mailem Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego       
terminu Kursu. 

4. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora Uczestnik otrzymuje        
zwrot 100% poniesionych kosztów na rachunek bankowy, z którego         
dokonana była płatność. 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU PRZEZ UCZESTNIKA 

1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane za pośrednictwem poczty         
elektronicznej do Organizatora. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w         
terminie do 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Kursu (liczy się data            
wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do          
Organizatora) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej kwoty w całości.  
 

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z         
Kursu w terminie krótszym niż 20 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia            
Kursu, nie później jednak niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia Kursu,             
Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wpłaconej kwoty.        
Uczestnik wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z Kursu przez            
Uczestnika później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia Kursu, lub nie             
wzięcia udziału w Kursie, Organizator zachowuje prawo do pełnego         
wynagrodzenia - ceny za Kurs. 

 
3. Rezygnacja z Kursu jednego z Uczestników (w przypadku skierowania na Kurs           

grupy uczestników z jednej firmy) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej          
dla innych Uczestników kierowanych przez firmę. W każdym czasie firma          
zgłaszająca na Kurs może wyznaczyć innego Uczestnika. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez      
Uczestników jest Organizator.  

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku             
(Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie             



przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych         
Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez         
Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy)         
traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i            
wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.  

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe         
będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o         
nowych promocjach i usługach.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich          
oraz żądania usunięcia.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie        
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o          
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu       
cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.). 

FOTOGRAFOWANIE I NAGRYWANIE KURSU 

1. Udzielam firmie Bloompatners Małgorzata Maluśka nieodwołalnego i       
nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim       
wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda       
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć        
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z         
prowadzoną przez Bloompartners Małgorzata Maluśka działalnością.      
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do         
czynności prawnych oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją             
rozumiem. 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU 

Uczestnik o zmianie Regulaminu informowany jest w formie listu poleconego lub           
poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym          
przez Organizatora Kursu, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na             
stronie  www.bloompartners.pl. 
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