WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
1.

Operatorem (zwanym także organizatorem) szkolenia jest Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o. z
siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców
z numerem KRS 0000446970, NIP 9552343642, REGON 321327511 lub Stowarzyszenie Sportów
Wodnych TORUS, ul. Przestrzenna 3,
70-800 Szczecin, REGON 366440681, NIP 9552415352, wpisana do ewidencji klubów sportowych
pod nr. 156. Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o. posługuje się pocztą email: biuro@mila.szczecin.pl
oraz nr tel. 91 3070500. Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS posługuje się pocztą email:
torus@mila.szczecin.pl oraz nr tel. 91 30 70 500.

2.

Klient zleca przygotowanie szkolenia, a Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o. (zwana dalej DŻ Mila)
lub Stowarzyszenie TORUS (zwane dalej TORUS) zobowiązuje się zorganizować szkolenie z
udziałem Klienta. Klient oświadcza, że ze względu na charakter świadczenia (konieczność
wykonania czynności przygotowawczych) domaga się rozpoczęcia świadczenia usługi przez DŻ
Mila lub TORUS jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o którym mowa w
pkt 6.

3.

Cena szkolenia wskazana została w ofercie na stronie Organizatora. Obowiązuje cena aktualna
w dniu dokonywania rezerwacji, z czego:
a.

30% stanowi wynagrodzenie za przygotowanie i przesłanie aktualnych materiałów
szkoleniowych,

b.
4.

70% stanowi pozostałe wynagrodzenie DŻ MILA lub TORUS za organizację szkolenia.

Umowę dotyczącą szkolenia uznaje się za zawartą z chwilą zapłaty co najmniej 30% ceny
szkolenia, której wpłata oznacza jednocześnie pełną akceptację przedmiotowych warunków
uczestnictwa
w szkoleniu. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem wpłaty wskazanej kwoty w terminie 72
godzin od dokonania rezerwacji, chyba że DŻ Mila lub TORUS potwierdzi obowiązywanie
umowy, pomimo opóźnienia w zapłacie. W razie wniesienia przedpłaty, resztę ceny Klient musi
wnieść nie później niż 3 dni przed pierwszym dniem szkolenia. Zatwierdzenie zapłaty następuje
z chwilą uznania zapłaty na rachunku bankowym Operatora. Brak zapłaty reszty ceny po
wniesieniu przedpłaty, w dacie wskazanej przy dokonywaniu rezerwacji, jest równoważny z
odstąpieniem Klienta od umowy, co upoważnia Operatora do wygaszenia rezerwacji z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnie z punktem 6 przedmiotowych Warunków
Uczestnictwa w Szkoleniu.

5.

Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenia spełnione do dnia odstąpienia od
umowy,
w szczególności zapłaty za przygotowanie i przesłanie materiałów szkoleniowych. Odstąpienie
może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia na adres organizatora szkolenia lub w drodze
pisemnej, w tym także przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta”, tj. z dnia 09 marca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz.
683).

6.

Odstąpienie przez Klienta w późniejszym terminie niż wskazany w punkcie 6 upoważnia
Operatora do żądania całości ceny za szkolenie.

7.

Klient oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania żeglarstwa.

8.

W sprawach nieuregulowanych warunkami umowy o uczestnictwo w rejsie zastosowanie
znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy kodeks
cywilny.

