
Regulamin warsztatów 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału 

organizowanych przez Revivo Sp. z o.o.

warsztatach pt.: „Tajemnice 

(zwanych dalej „Warsztaty”).

 

2. W Warsztatach mogą brać udział 

pisemną zgodą opiekunów prawnych

zdolność do czynności prawnych

 

3. W przypadku wątpliwości, co

potwierdzającego wiek. 

 

4. Warunkiem udziału w Warsztatach jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Warsztatach poprzez 

wypełnienie i przesłanie na adres 

Zgłoszeniowego oraz uiszczenia 

stosownej opłaty.  

 

5. Opłata za udział w Warsztatach 

Warsztatach – część zaawansowana 

się na udział w obydwu częściach Warsztatów obowiązuje cena z 30% 

VAT za obydwa Warsztaty. 

 

6. Wpłat należy dokonywać na konto: 

 

7. Opłatę za uczestnictwo w Warsztatach 

danego Warsztatu. 

 

8. Organizator zastrzega, że w Warsztatach może brać udział ograniczo

 

9. O zapisie na Warsztaty decyduje kolejność wpłat

 

10. Opłata pokrywa koszty wynajęcia 

potrzebnego do przeprowadzenia w

weterynarza prowadzącego Warsztaty, koszty ciepłych i zimnych napojów

słodkich przekąsek (ciasteczka)

materiałów dla uczestników Warsztatów

 

11. Organizator nie zapewnia transportu, ani 

 

 

 

Regulamin warsztatów „Tajemnice kociego zdrowia” 

Niniejszy regulamin określa zasady udziału uczestników (znanych dalej 

Revivo Sp. z o.o. (zwanym dalej „Organizatorem

Tajemnice kociego zdrowia” – część podstawowa i część zaawan

”). 

Warsztatach mogą brać udział osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16

opiekunów prawnych, oraz wszystkie osoby pełnoletnie

prawnych i pełnię praw obywatelskich. 

wątpliwości, co do wieku uczestnika, Organizator ma prawo 

em udziału w Warsztatach jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Warsztatach poprzez 

na adres warsztaty@swiatkotow.pl w celu rezerwacji miejsca

oraz uiszczenia na wskazany przez Organizatora numer konta bankowego 

Opłata za udział w Warsztatach – część podstawowa – wynosi 150,00zł z VAT. Opłata za udział w 

zaawansowana – wynosi 200,00zł z VAT. Dla Uczestników, którzy zdecydują 

się na udział w obydwu częściach Warsztatów obowiązuje cena z 30% rabatem, to jes

należy dokonywać na konto: Revivo Sp. z o.o.,  nr 63 1240 6061 1111 0010 2829 9438

za uczestnictwo w Warsztatach należy uiścić najpóźniej 72h przed rozpoczęciem

anizator zastrzega, że w Warsztatach może brać udział ograniczona liczba 

decyduje kolejność wpłat pełnej kwoty na konto Organizatora.

Opłata pokrywa koszty wynajęcia sali (wraz z możliwością korzystania z kuchni i łazienki)

do przeprowadzenia warsztatów (laptop, telewizor, rzutnik), koszt wynagrodzenia 

weterynarza prowadzącego Warsztaty, koszty ciepłych i zimnych napojów (woda, 

steczka), długopisów, notesów, koszty przygotowania oraz wydrukowania 

w Warsztatów. 

transportu, ani cateringu (lunch, obiad) podczas trwania Warsztatów.
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uczestników (znanych dalej „Uczestnikami”) w 

dalej „Organizatorem”) jednodniowych 

podstawowa i część zaawansowana, 

osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, tylko za 

, oraz wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

ma prawo żądać dokumentu 

em udziału w Warsztatach jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Warsztatach poprzez 

w celu rezerwacji miejsca Formularza 

nizatora numer konta bankowego 

150,00zł z VAT. Opłata za udział w 

Dla Uczestników, którzy zdecydują 

rabatem, to jest 245,00zł z 

nr 63 1240 6061 1111 0010 2829 9438. 

h przed rozpoczęciem się 

na liczba Uczestników. 

na konto Organizatora.  

(wraz z możliwością korzystania z kuchni i łazienki), sprzętu 

koszt wynagrodzenia 

(woda, kawa, herbata) 

przygotowania oraz wydrukowania 

podczas trwania Warsztatów. 
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12. Osobom, które do 48h przed rozpoczęciem się danych Warsztatów nie poinformują Organizatora 

o chęci rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.  

 

13. W przypadku odwołania Warsztatów przez/z winy Organizatora, Uczestnikom przysługuje zwrot 

pełnej opłaconej kwoty. 

 
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty lub Warsztatów, a także możliwość 

odwołania Warsztatów bez podania przyczyny.  

 

15. Organizator zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach Uczestników z tym, że osobom, które 

nie przekażą swoich danych kontaktowych, a tym samym nie będzie możliwości poinformowania 

ich o zmianach, nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych kwot. 

 

16. Za szkody wyrządzone przez danego Uczestnika odpowiada tenże Uczestnik. Organizator ma 

prawo żądać usunięcia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. 

 

17. Uczestnikom Warsztatów zabrania się nagrywania przebiegu Warsztatów. 

 

18. Wstęp na Warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na fotografowanie lub 

dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników 

Warsztatów dla celów opublikowania w internetowych publikacjach, informacjach i materiałach 

promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora oraz na transmitowanie, 

rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku 

z jakimkolwiek programem przedstawiającym Warsztaty. Uczestnikom Warsztatów nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. 

 


