
Regulamin warsztatów 

I. Organizator 

1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja Global Basketmakers z siedzibą w Szarkach 34, 64-

300 Nowy Tomyśl, NIP 788-202-99-65, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000803639 zwany dalej “Organizatorem” 

2. Organizator przy rekrutacji uczestników korzysta z pośrednictwa portalu EVENEA.PL 

3. Organizator przy płatnościach korzysta z pośrednictwa Dotpay. 
4. Organizator przeprowadza warsztaty w formie nieedukacyjnej, uczestnictwo w warsztatach 

nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek tytułu zawodowego. Organizowane przez 

Organizatora warsztaty posiadają formę pozaszkolnych form edukacji, mają charakter 

ogólnopoznawczy i ogólnorozwojowy. 

 

II. Sprzedaż biletów/ Rekrutacja i płatności 

1. Organizator rekrutuje uczestników za pomocą portalu EVENEA.PL będącego pośrednikiem 

pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. 

2. Rekrutacja na warsztaty odbywa się w trybie automatycznym poprzez wykup biletu online na 

portalu EVENEA.PL lub na stronie Fundacji na portalu Facebook. 

https://www.facebook.com/fundacja.gb/ 

3. Organizator zapewnia szybkie płatności online za pośrednictwem systemu płatności Dotpay. 
4. Koszt przelewu/prowizje za szybkie płatności pokrywa Uczestnik. Wysokość opłat i prowizji 

określa regulamin Dotpay. 

5. Dokonanie płatności za wykupiony bilet oraz zaksięgowanie wpłaty jest czynnikiem 

decydującym o wpisaniu na listę uczestników. 

6. Liczba biletów na warsztaty jest ograniczona i każdorazowo jest określana przez 

Organizatora. 

7. Uczestnik dokonując wpłaty za bilet/rezerwację akceptuje regulamin i zawarte w nim zapisy. 

 

III. Anulowanie biletu, zwrot pieniędzy 

1. Uczestnik ma prawo żądania zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet bez podania przyczyny do 

14 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia warsztatów. 

2. Uczestnikowi, który zażąda zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet na warunkach określonych 

w punkcie III.1 zostanie zwrócona pełna kwota zakupu biletu/rezerwacji łącznie z opłatą 

serwisową. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni po zgłoszeniu rezygnacji. Szczegółowe 

warunki i wysokość prowizji od sprzedaży biletów określa regulamin Pośrednika. 

3. Żądania Uczestnika dotyczące zwrotu pieniędzy wysunięte do Organizatora po terminie 

określonym w punkcie III.1 nie będą uwzględniane, organizator nie dokona zwrotu pieniędzy. 

4. Organizator nie dokona zwrotu pieniędzy za bilet/rezerwację niewykorzystaną. Organizator 

nie odpowiada za niepojawienie lub spóźnienie się Uczestnika na wydarzenie. Organizator 

każdorazowo w ogłoszeniu o wydarzeniu informuje Uczestnika o czasie i miejscu realizacji, 

Uczestnik dokonując płatności za bilet/rezerwacje jest o tym poinformowany. 

5. Organizator ma prawo odwołać planowane wydarzenie w każdym momencie bez podania 

przyczyn. W takim przypadku Organizator dokona Uczestnikowi całkowitego zwrotu 

poniesionych kosztów łącznie z prowizją Pośrednika za płatności online (wysokość prowizji 

określona w regulaminie Pośrednika) w ciągu 14 dni od ogłoszenia odwołania wydarzenia 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. 

 

IV. Bezpieczeństwo związane z COVID-19 

https://www.facebook.com/fundacja.gb/


1. Organizator zapewnia uczestnikom warsztatów warunki pracy zgodne z wytycznymi służb 

sanitarnych i odpowiednich Ministerstw 

2. Organizator zapewnia ochronę osobistą instruktorów w postaci maseczek ochronnych, 

środków dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych. 

3. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do środków dezynfekcji 
4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i używania wg zaleceń służb sanitarnych środków 

ochrony osobistej, m.in. maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, etc. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania środków dezynfekcji rąk co najmniej na 

rozpoczęciu warsztatów oraz po ich zakończeniu. 

6. Uczestnikiem warsztatów może być osoba w pełni zdrowa nie posiadająca żadnych objawów 

związanych z COVID-19 

 

V. Reklamacje 

1. Uczestnikowi, w przypadku stwierdzenia niezgodności oferowanego warsztatu z 

rzeczywistością przysługuje prawo reklamacji.  

2. Uczestnik może zgłosić reklamację w ciągu 7 dni po zakończeniu wydarzenia na adres 

globalbasketmakers@gmail.com opisując w treści wiadomości zaistniałe zastrzeżenia.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację w terminie do 

14 dni po wpłynięciu reklamacji od Uczestnika. 

4. Reklamacje wystosowane po terminie określonym w pkt. V.2 nie będą rozpatrywane. 

 

VI. Ustalenia pozostałe 

1. Uczestnik bierze udział w warsztatach w wymiarze czasowym określonym przez 

Organizatora w ogłoszeniu. 

2. Uczestnik przestrzega zasad BHP podczas pracy. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do narzędzi i pomocy technicznych. Uczestnik 

podczas pracy używa w sposób bezpieczny narzędzi dostarczonych przez Organizatora lub 

własnych. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu Uczestnika spowodowane 

nieodpowiednim używaniem przez niego narzędzi. Organizator przed rozpoczęciem 

wydarzenia informuje uczestników o bezpiecznym sposobie używania narzędzi 

wykorzystywanych podczas wydarzenia. Organizator na prośbę Uczestnika udziela wszelkiej 

pomocy związanej z używaniem narzędzi. 

4. Organizator zapewnia Uczestnikowi materiały i surowce w ilości niezbędnej do wykonania 

planowanego dzieła. 

5. Wykonane przez Uczestnika dzieło staje się jego własnością.  

6. Uczestnik na własne życzenie może zakończyć działanie przed końcem czasu 

przeznaczonego na warsztat, wykonana do tego czasu praca również staje się jego własnością.  

7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów wideo z warsztatów obejmujących 

jego wizerunek na stronie Organizatora https://www.facebook.com/fundacja.gb/ w celach 

promocyjnych. 

8. Organizator udostępnia możliwość zakupu biletów/rezerwacji grupowych z rabatami. Rodzaje 

i wysokości rabatów określane są każdorazowo w ogłoszeniu o wydarzeniu. Rabaty mogą być 

łączone o ile określono to w ogłoszeniu o wydarzeniu. Przyznanie zniżki dla uczestników 

następuje w procesie rezerwacji po wpisaniu w formularz określonego przez Organizatora 

jednorazowego kodu. Prośbę o nadanie jednorazowego kodu rabatowego należy składać 

telefonicznie pod nr 665 061 155 lub pisemnie na adres e-mail 

globalbasketmakers@gmail.com.  
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