Regulamin SeeUMaster
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH

I. ORGANIZACJA I SZKOLENIA
1. Organizatorem wydarzenia szkoleniowego „SeeUMaster” jest Niezależne Zrzeszenie
Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy
ul. Rakowickiej 27, zwane dalej Organizatorem.
2. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie
szkoleń umieszczonej na stronie www.seeumaster.pl.
3. Wydarzenie odbędzie się 10-12 stycznia 2017 r. na terenie Kampusu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie przy ul.Rakowickiej 27 i składać się będzie z warsztatów
i prelekcji.
4. Zapisanie się na wydarzenie przez serwis evenea.pl jest równoznaczne z zapoznaniem
się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty szkoleń z przyczyn niezależnych
od organizatora.
6. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych
z organizacją SeeUMaster czuwają Koordynator Marcin Bukowski wraz z określonymi
Członkami i Sympatykami Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, zwanymi dalej Grupą Projektową, w składzie (Katarzyna Sowa,
Aleksander Lachowicz, Weronika Kotyza, Grzegorz Iwanów, Aleksandra Stawiarska).
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom
w formie informacji publikowanych na stronie internetowej www.seeumaster.pl oraz
na wydarzeniu na stronie internetowej w
 ww.facebook.com
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapisanie się na wydarzenie przez serwis
evenea.pl
3. Podstawą uczestnictwa w warsztach jest zapisanie się na wydarzenie przez serwis
evenea.pl oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po zapisaniu się.
4. Zapisanie się na warsztaty nie jest jednoznaczne z dostaniem się na nie. Organizator
zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników warsztatów spośród nadesłanych zgłoszeń.
5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje mailowo przez serwis evenea.pl

6. Potwierdzeniem dostania się na dany warsztat jest e-mail wysłany przez Organizatora
wydarzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania na
dzień przed planowaną datą szkolenia.
8. Organizator może odwołać szkolenia poprzez poinformowanie o tym uczestników
za pomocą poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego.

III. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133
z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) EDUTAG nie przekazuje i nie sprzedaje
zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu oraz rejestracje na stronie
www.evenea.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych oraz
teleadresowych przez Organizatora w celach informacyjnych oraz marketingowych.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach
podsumowujących wydarzenie oraz materiałach promujących NZS UEK i wydarzeń
organizowanych/ współorganizowanych przez NZS UEK, zwłaszcza kolejnych edycji
wydarzenia. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają
charakter wyłącznie edukacyjny.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub
osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy
lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki oraz nieprawidłowości
w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich
na stronie internetowej www.seeumaster.pl oraz na wydarzeniu na stronie internetowej
www.facebook.com
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

