REGULAMIN
kursów organizowanych przez "ROCKFIT"
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Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1) Regulamin - Niniejszy regulamin, zawierający ogólne warunki uczestnictwa w Kursach organizowanych przez
"ROCKFIT" Adam Herman, a także określający prawa i obowiązki stron Umowy.
2) Umowa - zawierana na czas określony, umowa pomiędzy Uczestnikiem a "Rockfit" Adam Herman, na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie i na stronie internetowej Organizatora - www.rockfit.pl
3) Organizator - Adam Herman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "ROCKFIT" pod adresem: 41-403 Chełm
Śląski, ul. Gamrot 13D, NIP 6272737516, REGON 243482835;
4) Uczestnik - Osoba pełnoletnia, która zawiera Umowę na warunkach określonych w Regulaminie i na stronie
internetowej Organizatora - www.rockfit.pl;
5) Kursy - Szkolenia organizowane przez "ROCKFIT" Adam Herman, szczegółowo opisane na stronie internetowej
Organizatora: www.rockfit.pl
6) Strony - Strony Umowy.
§ 1. Zapisy na kurs
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Terminy zapisów na poszczególne Kursy ogłaszane są każdorazowo na stronie internetowej Organizatora www.rockfit.pl.
W celu rejestracji na wybrany Kurs należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszony na stronie internetowej
Organizatora - www.rockfit.pl, znajdujący się w dziale "ZAPISY", a następnie kliknąć przycisk "WYŚLIJ".
Klikając przycisk "WYŚLIJ" uczestnik oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu i wyraża na
nie zgodę.
Zawarcie Umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Organizatora wiadomości e-mail wygenerowanej
automatycznie po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku "WYŚLIJ".
Następnie Uczestnik otrzymuje zwrotny e-mail od Organizatora, zawierający informacje potwierdzające rejestrację na
wybrany Kurs. W przypadku sprzeczności informacji znajdujących się w e-mailu zwrotnym z informacjami
ogłoszonymi na www.rockfit.pl obowiązują informacje zawarte w e-mailu.
W przypadku braku miejsc w zgłaszanym terminie, Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji drogą
elektroniczną lub telefonicznie w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty otrzymania przez Organizatora
wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Umowa uważana jest za
niezawartą, a wszelkie dokonane wpłaty ulegają zwrotowi.
§ 2. Warunki płatności
Udział w Kursie jest płatny.
Ceny poszczególnych Kursów ogłaszane są każdorazowo na stronie internetowej Organizatora - www.rockfit.pl. Ceny
zawierają podatek VAT.
Należność za udział w Kursie jest płatna na następujących zasadach:
1) Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zaliczki stanowiącej 20% ceny najpóźniej do dnia poprzedzającego
datę rozpoczęcia Kursu.
2) Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części ceny najpóźniej do ostatniego dnia Kursu.
Zapłata ceny następuje w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora nr
06 1090 2024 0000 0001 2295 0180 lub gotówką.
Za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania wpływu środków przez rachunek bankowy Organizatora.
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§ 3. Obowiązywanie Umowy

Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia, jednak nie wcześniej niż z dniem zapłaty zaliczki, o której mowa w § 2
ust. 3 pkt 1 Regulaminu.
Z chwilą wejścia w życie Umowy Uczestnik uzyskuje status Kursanta.
W przypadku braku wpłaty zaliczki w wymaganej wysokości i terminie, a do czasu jej wpłaty także przed upływem
tegoż terminu, Organizator może - bez dodatkowych wezwań do zapłaty - od Umowy odstąpić.
Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni liczonych od daty jej zawarcia.
W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji Kursu), Organizator zastrzega
sobie możliwość zmiany ceny lub terminu Kursu przed datą jego rozpoczęcia, przy czym Kursant zostanie o tym fakcie
poinformowany
z odpowiednim wyprzedzeniem i może w terminie 7 dni zrezygnować z uczestnictwa.
W takim przypadku cała wpłacona przez Kursanta kwota (także zaliczka o której mowa w §2 ust. 3 pkt 1 Regulaminu)
zostanie mu zwrócona.
Odstąpienie od Umowy na warunkach niniejszego paragrafu wymaga dla swojej skuteczności powiadomienia drugiej
strony wiadomością e-mail na adres pocztowy, pod którym prowadzona była dotychczasowa korespondencja.
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Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w przypadku nie spełnienia wszystkich warunków dla skutecznego
odstąpienia/rezygnacji opisanych w niniejszym paragrafie Uczestnik dalej uczestniczy w Kursie i zobowiązany jest do
zapłaty pełnej ceny za Kurs przewidzianej Umową, niezależnie od faktycznego uczestnictwa w Kursie.
W przypadku skutecznego wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, to co
strony świadczyły między sobą podlega zwrotowi, przy czym nie podlega zwrotowi zaliczka, o której mowa w §2 ust.
3 pkt 1 Regulaminu.
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§4. Warunki odbywania Kursów
Terminy rozpoczęcia poszczególnych Kursów wraz z informacją co obejmuje cena za dany Kurs ogłoszone są
każdorazowo na stronie internetowej Organizatora - www.rockfit.pl w działach "KURSY" oraz "OFERTA", przy czym
warunki dopuszczenia do egzaminu i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia lub legitymacji trenera personalnego
przewidzianych dla danego Kursu określone są w niniejszym paragrafie.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w egzaminie końcowym jest uzyskanie łącznie minimum 75% frekwencji
obecności na zajęciach teoretycznych i praktycznych przewidzianych dla danego Kursu.
Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, a tym samym uzyskania certyfikatu ukończenia
szkolenia lub legitymacji trenera personalnego przewidzianych dla danego Kursu, jest:
1) uzyskanie co najmniej 61% punktów z egzaminu pisemnego;
2) uzyskanie pozytywnej opinii egzaminatora z egzaminu ustnego.
W przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego na warunkach określonych w ust. 3
niniejszego paragrafu, Kursant ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w terminie uzgodnionym
między stronami.
§5. Odpowiedzialność
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Uczestnicy, w szczególności uczestniczki w ciąży biorą udział w kursach i szkoleniach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik kursu lub szkolenia odpowiada za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu lub szkolenia i
zobowiązany jest do ich naprawienia.
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§6. Kontakt z Organizatorem

Wszelką korespondencję do Uczestnika, Organizator kierować będzie na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
rejestracyjnym, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu.
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§7. Postanowienia końcowe
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Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy stronami na tle Regulaminu oraz Umów, strony będą starały się rozwiązać
polubownie.
W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze trony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego miejscowo dla miejsca prowadzenia działalności przez Organizatora.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 października 2014 r.
Niniejszy Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego (tj. z
dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią regulaminu:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………
PESEL:…………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………….
Podpis:…………………………………………………………………………………………..

