
Regulamin Uczestnictwa w woonchaj doope, Psie!

Postanowienia regulaminu

Cena za udział w warsztatach to::

- uczestnik z psem 250zł

- obserwator 150zł

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wypełnienie i wysłanie formularza

zgłoszeniowego oraz wpłata bezzwrotnego zadatku w kwocie:

- 100zł zł - uczestnik z psem

- 100zł - obserwator

- na konto:

- nr konta: 77 1050 1520 1000 0097 4346 6402

w tytule wpisując : woonchaj doope, psie + imię i nazwisko - potwierdzenie przelewu

należy wysłać na adres asia@mampsaicoteraz.com

* prosimy o nie dokonywanie wpłaty przed otrzymaniem maila z potwierdzeniem, że

znaleźliście się na liście uczestników turnusu

- Kwotę należy wpłacić w przeciągu 7 dni od otrzymania maila z potwierdzeniem, w

przeciwnym razie musimy anulować rezerwację i zrobić miejsce innym

- Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

- W przypadku braku pełnej wpłaty za wydarzenie w podanym przez Organizatora

terminie zadatek przepada, a miejsce przechodzi do kolejnej osoby z listy

rezerwowej.

- W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu organizator nie zwraca

wniesionej opłaty oraz zadatku. Uczestnik nie może przekazać swojego miejsca

innej osobie.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wydarzenia

- W przypadku nie uzbierania się wystarczającej liczby chętnych wydarzenie może

zostać odwołane - tego byśmy jednak nie chcieli

- W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zobowiązany jest do zwrotu

Uczestnikowi pełnej wpłaconej kwoty w terminie 21 dni od daty ogłoszenia

odwołania wydarzenia.



- Cena nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na miejsce.

- Przewodnik jest odpowiedzialny za własnego psa przez cały czas trwania

wydarzenia,  zarówno w trakcie trwania zajęć jak i w przerwach

- W wydarzeniu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. ( niepełnoletnie pod

opieką opiekuna)

- W trakcie pobytu wszystkie psy muszą być pod kontrolą przewodnika.

- Przewodnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie.

- Psy biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko

wściekliźnie, chorobom zakaźnym oraz mieć aktualne odrobaczenie

- Psy biorące udział w wydarzeniu muszą być nauczone pozostawania samemu w

klatce kennelowej lub aucie - aby mogły poczekać na swoją kolej wejścia na plac

- Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie i

swojego psa.

- Uczestnik zobowiązany jest stosować się podczas wydarzenia do wszelkich

wskazówek i poleceń Organizatora w zakresie przebiegu szkolenia, w szczególności

dotyczących sposobu postępowania z psami.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe

uczestników wydarzenia.

- W trakcie wydarzenia zabronione jest rejestrowanie przez Uczestników treści

wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.

- Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora swojego

wizerunku utrwalonego w jakikolwiek sposób w trakcie trwania wydarzenia w

celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją

szkoleń, warsztatów, seminariów. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak:

udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach

promocyjnych i informacyjnych.

- Dokonanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją

niniejszego regulaminu.

- Realizując obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych

wynikający z obowiązujących przepisów prawa wskazujemy, że:

a) administratorem przekazywanych danych osobowych objętych zgłoszeniem (tj.

imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) jest Małgorzata Bekas,

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mam psa. I co teraz?, ul. Glebowa

2a, 61-312 Poznań, NIP: 7851770575 (zwana dalej organizatorem),

b) organizator przetwarza dane osobowe uczestników obozu objęte zgłoszeniem do

szkolenia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia

obozu,



d) podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest konieczność

wykonania umowy zawartej z uczestnikami kursu, ponadto dane osobowe

uczestnika szkolenia w postaci jego wizerunku mogą być wykorzystywane przez

organizatora za zgodą uczestnika poprzez rozpowszechnianie jego wizerunku w

serwisie internetowym www.mampsaicoteraz.com lub FB

www.facebook.com/mampsaicoteraz INSTAGRAM @mampsaicoteraz oraz w

materiałach reklamowych w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących

działalności gospodarczej prowadzonej przez organizatora,

e) dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane podmiotom trzecim,

f) dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora przez okres niezbędny dla

zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane,

g) osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdej chwili żądać dostępu

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w

niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

h) uczestnik może również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; w zakresie danych

osobowych, co do których uczestnik seminarium wyraził zgodę na ich

przetwarzanie, uczestnik może cofnąć zgodę, co nie wpłynie na legalność ich

przetwarzania przed cofnięciem zgody,

i) we wszelkich kwestiach związanych przetwarzaniem danych osobowych na

zasadach określonych niniejszym regulaminem można się skontaktować z

organizatorem seminarium pod adres e-mail: malgo@mampsaicoteraz.com

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

asia@mampsaicoteraz.com

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mampsaicoteraz.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bVkdC3Tda8hje0ecAUilec9RblM8TCpMed2Hff6n4PhYm4wyGD8IWJcQ&h=AT2-2a0WeUGZYyOk0yBcVnwuQnDtc3ro1nWTQE4a4lMToT0grtiwj9DpyFxvh6wKlEA3hCLg1v0fewq7aeH-FvCa8XJLGUu0B6Q8QMyi7aktifN1i2q26gjaaHXJq88uoqC4WT4ae3Q
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