
Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Szkoleniowej

przez Wojciecha Cackowskiego prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w Toruniu,
pod  firmą  Wojciech  Cackowski  BODYWORKER,  ul.  Św.  A.Boboli  10C,  87-100  Toruń,  NIP
8792379076  REGON  340833159,  posługującego  się  w  celu  realizacji  umowy  adresem poczty
elektronicznej  szkolenia@anatomytrains.pl,  zwanego  w dalszej  części  umowy  Usługodawcą  na
rzecz Uczestnika, za którego uważa się konsumenta lub osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą jak również  osobę fizyczną,  która uczestniczy  w szkoleniu pozostając  w stosunku
prawnym,  uzasadniającym  skierowanie  na  szkolenie,  z  podmiotem  prowadzącym  działalność
gospodarczą, przy czym za stronę niniejszej umowy uważa się podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, a Uczestnika za osobę działającą w imieniu tego podmiotu.

§ 1

1. Usługa polega na zapewnieniu Uczestnikowi udziału w szkoleniu specjalistycznym z zakresu
rehabilitacji, terapii manualnej oraz profilaktyki chorób układu ruchu.

2. Szkolenie będzie prowadzone przez:  Til Luchau – Prowadzący.

3. W ramach świadczonej  usługi  szkoleniowej,  Usługodawca zobowiązuje  się  zapewnić  stoły
terapeutyczne oraz przekazać materiały szkoleniowe i informacyjne utrwalone na papierze lub w
postaci  elektronicznego  zapisu  danych  –  według  wyboru  Usługodawcy.  Usługa  nie  obejmuje
kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestnika.

4. Liczba  Uczestników  jest  w  ograniczona.  Wpisanie  na  listę  uczestników  odbywa  się  po
dokonaniu wpłaty zaliczki lub całości kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy organizatora.

5. Miejsce,  termin  oraz  skonkretyzowany  zakres  szkolenia  określają  Warunki  Szczegółowe
umowy.

6. Liczba Uczestników jest ograniczona. O zawarciu umowy świadczy kolejność przyjęcia ofert,
w sposób wskazany w §3.

§ 2

1. Wynagrodzenie   wskazane  w  Warunkach  Szczegółowych  obejmuje  podatek  od  towarów i
usług, jeżeli Usługodawca jest zobowiązany do jego zapłaty.

2. Wynagrodzenie  będzie  płatne  na  rachunek  bankowy  Usługodawcy  wskazany  w  treści
wiadomości  elektronicznej,  o  której  mowa  w  §3  ust.  2.  Za  zapłatę  uznaje  się  dzień  uznania
rachunku bankowego Usługodawcy kwotą należności od Uczestnika. Zapłata nastąpi w całości lub
w sposób poniższy:

a) zaliczka w wysokości i w terminie wskazanych w Warunkach Szczegółowych;

b) pozostała  część wynagrodzenia  nie  później  niż  14 dni  przed  dniem rozpoczęcia  szkolenia,
wskazanym w Warunkach Szczegółowych.



3. Nieuiszczenie  wynagrodzenia  w terminie  wskazanym w ust.  2  lit.  a)  jest  jednoznaczne ze
złożeniem przez  Uczestnika  będącego  konsumentem oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy w
trybie, o którym  mowa w § 4 ust. 1.

§ 3

1. Przyjęcie oferty prowadzące do zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej określonej
w §1 następuje poprzez akceptację Warunków Szczegółowych, o której świadczy:

a) uzupełnienie przez Uczestnika pól formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem
www.anatomytrains.pl  dotyczącego  konkretnego  szkolenia  wybranego  przez  Uczestnika  i
wskazanie w formularzu:

-        imienia i nazwiska uczestnika;

-      imienia i nazwiska lub firmy oraz NIP podmiotu, z którym Uczestnik pozostaje w stosunku
prawnym uzasadniającym skierowanie na szkolenie;

-        adresu korespondencyjnego;

-        adresu poczty elektronicznej pozwalającego na kontakt z Uczestnikiem;

-        numeru telefonu

b) zaznaczenie przez Uczestnika pól formularza na stronie internetowej www.anatomytrains.pl
pod adresem powiązanym z wybranym szkoleniem wskazujących, że Uczestnik:

-        ma świadomość odpłatnego charakteru zawieranej umowy;

-     zawiera  umowę w imieniu  własnym,  lub  zawiera  umowę w imieniu  podmiotu,  z  którym
Uczestnik  pozostaje  w stosunku prawnym uzasadniającym skierowanie  na  szkolenie,  o  którym
mowa na wstępie umowy;

-      akceptuje niniejsze Warunki Ogólne świadczenia usługi szkoleniowej, z którymi zapoznał się
przed zawarciem umowy;

-       zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.

c) zatwierdzenie treści formularza i zaznaczonych pól, o których mowa w lit.  a) i  b) poprzez
posłużenie się przyciskiem „Wyślij zgłoszenie” widocznym poniżej treści formularza.

2. Za zawarcie umowy uznaje się przekazanie Uczestnikowi przez Usługodawcę potwierdzenia
zawarcia umowy obejmujące niniejsze Ogólne Warunki szkoleniowej oraz Warunki Szczegółowe,
w tym dane wskazane przez Uczestnika w związku z zawarciem umowy, o których mowa w ust. 1.
Potwierdzenie zostanie przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w
formularzu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku niezawarcia umowy ze względu na okoliczności, o których mowa w §1 ust. 6,
Usługodawca  bezzwłocznie  powiadomi  Uczestnika.  Informacja  zostanie  przekazana  na  adres
poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w formularzu, o którym mowa w ust. 1.



§ 4

1. Uczestnik będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od jej zawarcia, tj. od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w §3 ust. 2. Odstąpienie
odbywa się poprzez złożenie oświadczenia Usługodawcy, nie wymaga podawania jakiejkolwiek
przyczyny  i  wiąże  się  z  kosztami.  Składając  jednoznaczne  oświadczenie  Uczestnik  będący
konsumentem może, ale nie musi posłużyć się wzorem ujętym w § 5 ust. 3. Oświadczenie może być
np. nadane pismem na poczcie lub złożone przy pomocy poczty elektronicznej. W celu zachowania
terminu  do  odstąpienia  od  umowy  należy  wysłać  oświadczenie  przed  upływem  14-dniowego
terminu.  W  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  Usługodawca  zwróci  Uczestnikowi
będącemu konsumentem wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Uczestnika
będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności następuje
przy  użyciu  takich  samych  sposobów  płatności,  jakie  zostały  przez  Uczestnika  będącego
konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnika wyraźnie na inne rozwiązanie. W
każdym przypadku Uczestnik będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.

2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany terminu szkolenia. O zmianie terminu Usługodawca
poinformuje  Uczestnika  wysyłając  wiadomość  na  adres  poczty  elektronicznej  wskazany  przez
Uczestnika w formularzu, o którym mowa w §3 ust. 1. W terminie 7 dni od otrzymania wiadomości
od Usługodawcy, Uczestnik jest uprawniony odstąpić od umowy. Postanowień ust. 3 nie stosuje się.
W przypadku odstąpienia  od  umowy przez  Uczestnika,  Usługodawca  zwraca  przekazane  przez
Uczestnika kwoty. Do zwrotu stosuje się odpowiednio postanowienia §2 ust. 5.

3. Usługodawca  uprawniony  jest  do  odstąpienia  od  umowy  w  każdym  czasie  bez  podania
przyczyny. W przypadku odstąpienia Usługodawca zwraca przekazane przez Uczestnika kwoty. Do
zwrotu stosuje się odpowiednio postanowienia §2 ust. 5.

4. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnień przewidzianych w ust. 5 oraz ust.
6, Usługodawca nie odpowiada za szkodę powstałą w majątku Uczestnika.

 § 5

1. Usługodawca, wskazuje, iż niniejsze „Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Szkoleniowej” są
dostępne w postaci  elektronicznej  pod adresem  https://www.anatomytrains.pl/pdf/owsus-tl  .pdf   w
celu pobrania i zapisania na urządzeniu Uczestnika, co umożliwia przechowywanie i odtwarzanie
przez Uczestnika w zwykłym toku czynności.

2. Wzór  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  z  przeznaczeniem  dla  Uczestnika  będącego
konsumentem:

https://www.anatomytrains.pl/pdf/owsus-tl.pdf
https://www.anatomytrains.pl/pdf/owsus-sw.pdf


[miejscowość], dnia [miesiąc rok]

 

[imię i nazwisko

adres ze wskazaniem miejscowości

oraz ulicy i nr budynku]

Wojciech Cackowski

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

                   Wojciech Cackowski BODYWORKER,

                              ul. Św.A.Boboli 10C, 87-100 Toruń

Niniejszym odstępuję  od  umowy zawartej  przeze  mnie  jako  konsumenta  o  świadczenie  usługi
szkoleniowej zawartej w dniu [dzień otrzymania potwierdzenia] .

 

[imię i nazwisko pismem drukowanym

oraz własnoręczny podpis]


