Regulamin zapisów i rezerwacji obowiązujący w szkoleniemotocyklowe.pl
Regulamin określa zasady zapisów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
(wyprawy, szkolenia) organizowane przez HigH Marcin Kukawka
działającej pod markami: HigH Szkoła Jazdy oraz szkoleniemotocykowe.pl
ZASADY OGÓLNE I WARUNKI REZERWACJI
1.1. Definicje ogólne:
1.1.1. Wydarzenie – szkolenie, moto wyprawa, wyjazd szkoleniowy lub
turystyczny, lub każda inna forma wydarzenia zorganizowanego, na którą
obowiązują zapisy
1.1.2. Organizator – przedsiębiorca prowadzący organizujący Wydarzenie:
HigH Marcin Kukawka, ul. Chwaliszewo 76, 61-104 Poznań, tel. +48 61 670
38 70, e-mail: biuro@szkoleniemotocyklowe.pl, NIP: 777 256 59 12
1.1.3. Osoba Reprezentująca Organizatora – osoba zatrudniona
przez Organizatora i mająca w zakresie obowiązków organizację oraz
koordynację Wydarzenia
1.1.4. Odstąpienie od udziału – zachowanie Uczestnika polegające na
tym, że przesyła do Organizatora pisemną informację o rezygnacji z
udziału w Wydarzeniu, wskazując konkretne wydarzenie. Informacja
może zostać przesłana pocztą w formie pisemnej, doręczona osobiście do
Organizatora na adres zgodny z pkt. 1.1.2 w formie pisemnej lub przesłana
na adres e-mail Organizatora podany w pkt. 1.1.2 niniejszego Regulaminu.
Za moment odstąpienia od udziału uznaje się dzień odbioru przesyłki
pocztowej lub odbioru pisma złożonego osobiście lub dzień otrzymania
wiadomości e-mail.
1.2. Rezerwacji miejsca można dokonać tylko za pomocą systemu
rezerwacji działającego na stronie www.szkoleniemotocyklowe.pl
po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu dotyczącego
rezerwacji i odbywania szkoleń.
1.3. Przy dokonywaniu rezerwacji jeden użytkownik może zarezerwować
jedno lub wiele miejsc, przy czym w przypadku rezerwacji miejsc dla
grupy za osobę odpowiedzialną uważa się dokonującego zgłoszenie.
Maksymalna liczba osób zapisywana w ramach grupy jest każdorazowo
określona przy konkretnych wydarzeniu. W wypadku wybranych szkoleń
dopuszczamy tylko możliwość rejestracji jednego miejsca przez jedną
osobę, co oznacza, że każdy uczestnik musi zarezerwować miejsce
indywidualnie, posługując się odrębnym adresem email. Jeżeli rezerwacji
dokonuje jedna osoba dla grupy kilku osób, dokonujący rezerwacji
podając swoje dane osobowe jest jednocześnie odpowiedzialnym za
dokonaną rezerwację i bierze na siebie odpowiedzialność za rezerwację
łącznie z koniecznością wniesienia całkowitej opłaty za zarezerwowane
miejsca.
1.4. Liczba miejsc na każdym wydarzeniu jest ograniczona i podana w
systemie rezerwacji. Udział w wydarzeniu gwarantujemy osobom, które
po zarezerwowaniu miejsca dokonają opłaty za udział w szkoleniu.
Informacja w tej sprawie zostanie przekazana w wiadomości e-mail
potwierdzającej rezerwację miejsca. Nieuiszczenie opłaty we wskazanym
terminie będzie skutkowało usunięciem rezerwacji i włączeniem jej do
ogólnej puli miejsc na szkoleniu.
1.5. W przypadku zapisania się w tym samym czasie na to samo wydarzenie
większej liczby uczestników niż dopuszczalna o udziale decyduje chwila
dokonania opłaty, przez którą rozumie się datę i godzinę zaksięgowania
wpłaty na koncie Organizatora. Pierwszeństwo mają wpłaty dokonane
wcześniej.
1.6 Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani zapoznać się i przestrzegać
Regulaminy Wydarzeń publikowane odrębnie na stronie informacyjnej
dot. wydarzenia.
OPŁATA I UTRZYMANIE REZERWACJI
1.7 Rezerwacja wykonana w systemie rezerwacji jest utrzymywana przez:
1.7.1 3 dni w przypadku szkoleń i treningów
1.7.2. 7 dni w przypadku wypraw motocyklowych i innych wyjazdów
szkoleniowo - turystycznych
1.8 Aby utrzymać rezerwację osoba, która dokonała rezerwacji jest
zobowiązana:
1.8.1. wpłacić na wskazane konto Organizatora pełną kwotę za wydarzenie,
lub
1.8.2. wpłacić opłatę rezerwacyjną, wskazaną w informacji szczegółowej
dla konkretnego wydarzenia i dokonać dopłaty do pełnej ceny wydarzenia
nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia
1.8.3. w przypadku braku wpłaty o której mowa w pkt. 1.6.1 lub 1.6.2. w
wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
REZYGNACJA Z REZERWACJI / ODWOŁANIE WYDARZENIA
1.9. Każdy z zarejestrowanych uczestników ma możliwość odwołania
rezerwacji, przy czym w przypadku rezygnacji Organizatorowi przysługuje:
1.9.1. 25 % ceny wydarzenia, pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi nie
później niż na 60 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia
1.9.2. 50% ceny wydarzenia, w przypadku jeżeli rezygnacja nastąpi nie
później niż na 30 dni przed datą wydarzenia

1.9.3. 100% ceny wydarzenia, jeżeli rezygnacja nastąpi na mniej niż 30 dni
przed datą rozpoczęcia wydarzenia
1.9.4. Dopuszczamy możliwość przekazania zarezerwowanego miejsca
innej osobie. W takim przypadku kwestie rozliczeń pozostają po stronie
uczestnika dotychczasowego i nowego. Jednocześnie w przypadku
zmiany danych uczestnika należy bezzwłocznie poinformować
organizatorów celem wymiany danych w systemie rezerwacji z
jednoczesnym oświadczeniem osoby, która opłaciła szkolenie na czyją
rzecz przenosi prawo uczestnictwa.
1.9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwoływania zaplanowanych
wydarzeń ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne z przyczyn
losowych lub w sytuacji kiedy w odpowiednim okresie nie zbierze się
wymagana grupa uczestników. Każdorazowo w sytuacji wymagającej
odwołania szkolenia uczestnicy zostają poinformowani na nr telefonów
podanych przy rejestracji wiadomością SMS lub wiadomością email na
adresy podane w systemie rezerwacji miejsc. W przypadku odwołania
terminu szkolenia przez organizatora uczestnicy mają prawo wyboru:
zwrotu opłaty za szkolenie w wysokości 100% wpłaconej kwoty lub
udziału w innym, uzgodnionym z organizatorem terminie.
1.10. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją warunków
regulaminu. Każdorazowo wymagamy aby motocykle uczestników miały
aktualne badanie techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC. Jednocześnie
każdy z uczestników bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne
uszkodzenia motocykla podczas szkolenia / treningu / wyjazdu / wyprawy
i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie dochodził
żadnych roszczeń z tytułu szkody osobie lub mieniu od organizatorów i
prowadzących szkolenie.
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
1.11 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (z późn. zm.) HigH SJ zapewnia ochronę wszystkich danych
osobowych, które zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności
handlowej i rezerwacji miejsc w wydarzeniu.
1.12 HigH SJ zapewnia, że dane osobowe Klientów przetwarzane będą
wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych
HigH SJ (za zgodą wyrażaną w formularzu rezerwacji).
1.13 W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.) Kupujący ma prawo żądać
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo
są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma
prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego
danych osobowych.
1.14 HigH SJ nie będzie przetwarza ani udostępniać innym podmiotom
danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.15 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2017 r.
1.16 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy
o ochronie niektórych praw konsumentów i Ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)
1.17 HigH SJ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
Regulaminie. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze
realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi
w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna
obowiązywać w terminie wskazanym przez HigH SJ, ale nie krótszym niż 7
dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.high.com.pl oraz
www.szkoleniemotocyklowe.pl

