
REGULAMIN KONFERENCJI I SEMINARIÓW STORY SEEKERS™ 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa we wszystkich 
konferencjach oraz seminariach, organizowanych we wskazanym przez organizatora miejscu, zasady 
korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych ich uczestników. 

§ 2 Definicje pojęć 

Pojęcia pisane w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak 

następuje: 

Konferencja - zorganizowane przez Grupę SAPR z podaniem daty i miejsca spotkanie, w celu 

omówienia konkretnej tematyki w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone 

warunki uczestnictwa oraz wszystkie tego rodzaju spotkania organizowane przez Grupę SAPR . 

Organizator (Grupa SAPR) - jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to  

(Grupa SAPR Magdalena Petryniak, ulica Miarowa 4d, ) 

Seminarium - zorganizowane przez Grupa SAPR z podaniem daty i miejsca spotkanie  z reguły 

poświęcone wybranemu tematowi lub klasie tematów w którym może wziąć udział każda osoba 

spełniająca określone warunki uczestnictwa oraz wszystkie tego rodzaju spotkania organizowane 

przez Grupa SAPR 

Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w 

Konferencji lub Seminarium. 

Uczestnik - osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji (w 

przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Zamawiającym). 

 

Zgłoszenie - działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na 

konferencję lub seminarium. 

 

Formularz rejestracyjny - dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, 

skutecznie dostarczony do Organizatora . 

§ 4 Wynagrodzenie Organizatora 

1. Cena za udział w Konferencji lub Seminarium jest podana na stronie internetowej 

Organizatora lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało 

wyszczególnione na stronie internetowej w opisie konferencji. 

a. Jeżeli cena jest uzależniona od terminu zgłoszenia, to o jej wysokości decyduje data 

wysłania zgłoszenia, a w przypadku zgłoszenia listowego liczy się data nadania w 

placówce pocztowej. 



2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator wystawia fakturę pro forma lub potwierdzenie udziału 

z podanym terminem płatności, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać 

opłaty na konto bankowe Organizatora konferencji:  

Grupa SAPR  

Magdalena Petryniak 

Ulica Miarowa 4d, 30-616 Kraków 

Numer konta : 79 2490 0005 0000 4600 4519 5572 ALIOR BANK S.A 

3. Nieobecność Uczestnika na Konferencji, z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, 

niezawinionych przez Organizatora, nie uprawnia Zgłaszającego do żądania obniżenia 

wynagrodzenia Organizatora lub jego zwrotu w całości lub części.  

 

§ 5 Odstąpienie od uczestnictwa 

W terminie do 7 dni przed datą Konferencji Zgłaszający może odstąpić od umowy, składając stosowne 
oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres 
kontakt@storyseekers.pl  

W przypadku odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą, a wynagrodzenie podlega zwrotowi w 
całości.  

§ 6 Zobowiązania Organizatora 

Organizator zobowiązuje się umożliwić Uczestnikom udział w wybranej Konferencji lub seminarium. 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres: 
kontakt@storyseekers.pl  

2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której 
przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest 
prawo polskie. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, 
który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z 
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, 
który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby 
Organizatora. 

a. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem 
zachowania praw Zamawiających, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi 
przez Organizatora. 

b. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji na stronie internetowej 
http://konferencja.storyseekers.pl/ 

c. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 
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