
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH „ZDROWA SYLWETKA NA LATA” 

§1 

 

1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w WARSZTATACH „ZDROWA SYLWETKA 

NA LATA”, którego Organizatorem jest KATARZYNA BASARAB prowadząca działalność 

gospodarczą pod nazwą KATARZYNA BASARAB z siedzibą w Sanoku przy ulicy Armii Krajowej 

11/24, NIP: 6871926258. 

2. Zgłaszającym jest osoba, która zawiera umowę poprzez zakup WARSZTATÓW poprzez stronę 

internetową, której właścicielem jest Organizator WARSZTATÓW, pod adresem: https://plan-

na-zdrowie.pl/produkt/warsztat-zdrowa-sylwetka-na-lata/ lub poprzez dokonania płatności 

przelewem tradycyjnym, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem pod adresem 

mailowym: poczta@plan-na-zdrowie.pl. W przypadku zakupu WARSZTATÓW dla innej osoby, 

Zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania o tym Organizatora, poprzez kontakt mailowy 

pod adresem: poczta@plan-na-zdrowie.pl. 

3. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.  

4. Warsztaty są organizowany w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie 

wydarzenia.  

5. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić warsztat zgodnie z ofertą. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania WARSZTATÓW w planowanym terminie, z 

przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba 

prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 10 uczestników. W takim 

przypadku Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin realizacji WARSZTATÓW lub 

zwróci 100 % zapłaconej kwoty. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji programu WARSZTATÓW w 

odpowiedzi na potrzeby Uczestników.  

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2022 r. 

 

§2 

 

1. Zgłoszenia na WARSZTATY „ZDROWA SYLWETKA NA LATA” przyjmowane są w następujący 

sposób: 

a. poprzez zakup WARSZTATÓW w sklepie internetowy pod adresem: : https://plan-na-

zdrowie.pl/produkt/warsztat-zdrowa-sylwetka-na-lata/ 

b. pocztą elektroniczną: poczta@plan-na-zdrowie.pl  

2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 19 kwietnia 2022 r, przy czym za pełne zgłoszenie 

uważa się dokonanie zakupu w sklepie internetowy (o którym mowa wyżej) oraz dokonanie 

płatności przy użyciu szybkich płatność Przelewy 24 lub przesłanie na adres email: 

poczta@plan-na-zdrowie.pl potwierdzenia płatności, jeśli płatność była dokonana 

PRZELEWEM TRADYCYJNYM. 

3. WARSZTAT organizowany przez Katarzynę Basarab jest odpłatny. Cena warsztatu wynosi 300 

zł brutto. Warunkiem koniecznym do wpisania osoby na listę uczestników jest dokonanie 

pełnej wpłaty w terminie, o których mowa w punkcie 2.  

4. Po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 2 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne 

na podstawie uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem. 
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5. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje 

kolejność zgłoszeń określnych w pkt 2.  

6. Zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie wpłynięcia płatności lub potwierdzenia 

przelewu (jeśli płatność za warsztat była dokona przelewem tradycyjnym).  

7. Wysłanie zgłoszenia poprzez email (na adres poczta@plan-na-zdrowie.pl) lub dokonanie 

zakupu poprzez sklepi internetowy (https://plan-na-zdrowie.pl/produkt/warsztat-zdrowa-

sylwetka-na-lata/ ) jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w warsztacie i staje się 

wiążącą umową obowiązującą po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu szkolenia 

przez Organizatora. 

8. Potwierdzenie zgłoszenia wysyłane jest do Zgłaszającego drogą elektroniczną na adres 

poczty przez który Zgłaszający kontaktował się z Organizatorem lub który podał składają 

zamówienie przez sklep internetowy.  

§3 

 

1. Uczestnik ma świadomość, że ORGANIZATOR przygotowując wszelkie materiały, treści, 

jadłospis, które UCZESTNIK otrzyma w ramach WARSZTATU, są przygotowane przez dietetyka 

w dobrej wierze z należytą starannością, mają charakter informacyjny, służą wyłącznie celom 

edukacyjnym i nie zastąpią indywidualnej porady medycznej, ani konsultacji z lekarzem, nie 

uwzględniają indywidualnego stanu zdrowia (w tym m.in.: alergii, nietolerancji pokarmowych, 

wyników badań). Jadłospis i inne materiały przygotowany są w oparciu o ogólne wytyczne 

dotyczące populacji polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania 

przez Uczestników informacji uzyskanych w czasie WARSZTATU.  

2. Całość materiałów objęta jest prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może 

być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub 

inny) bez pisemnej zgody ORGANIZATORA.  

§4 

 

1. Zgłaszający może złożyć rezygnację z udziału w WARSZTATACH.  

2. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień przesłania skanu podpisanej rezygnacji na 

adres: poczta@plan-na-zdrowie.pl. 

4. W przypadku złożenia rezygnacji powyżej 3 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia 

WARSZTATÓW (tj. 20.04), zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów.  

5. W przypadku wycofania udziału w WARSZTATACH w okresie krótszym niż 3 dni przed terminem 

rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie, za 

każdego zgłoszonego przez siebie Uczestnika.  

6. W przypadku nieobecności Uczestnika na WARSZTATACH, bez złożenia wcześniej rezygnacji, 

Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie. Wniesiona wcześniej opłata nie 

podlega zwrotowi.  

7. Zmiana uczestnika WARSZTATÓW przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.  

8. Zmiana uczestnika WARSZTATÓW przez Zgłaszającego może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu 

tego faktu do Organizatora.  

9. W przypadku odwołania WARSZTATÓW przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest w 

ciągu 7 dni wyznaczyć kolejny termin WARSZTATÓW. 
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10. W przypadku odwołania WARSZTATÓW przez Organizatora i nie wyznaczenia kolejnego 

terminu w okresie wskazanym w punkcie 9, Organizator zobowiązany jest zwrócić wpłaconą 

przez Zgłaszającego na to szkolenie kwotę, w całości.  

11. Zwrot wpłaconej przez Zgłaszającego kwoty realizowany będzie  w takiej samej formie, w jakiej 

została dokonana płatność.  

§5 

 

1. W ramach opłaty każdy uczestnik WARSZTATÓW ma zagwarantowane:  

a. 2 x analiza składu ciała (jeśli nie występują przeciwskazania do jej wykonania), 

b. 4 x spotkanie warsztatowo – wykładowe (opisane w ofercie wydarzenia), 

c. 1 x 7- dniowy jadłospis z uwzględnieniem kaloryczności, bez uwzględnienia 

indywidualnych potrzeb i preferencji. 

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Katarzynę 

Basarab w celu organizowania i realizacji WARSZTATÓW (Podstawa prawna - Rozporządzenie 

Parlamentu- Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)). 

Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych 

z obsługą WARSZTATÓW przez KATARZYNĘ BASARAB z siedzibą w Sanoku przy ulicy Armii 

Krajowej 11/24. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania. 

3. Zgłoszenie udziału w WARSZTATACH jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i 

zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi udziału w WARSZTATACH w 

uzasadnionym przypadku (np. stan zdrowia wymagający indywidualnego podejścia 

dietetycznego) wówczas Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.  

 

 

 


