
REGULAMIN

Każdy zgłaszający swoje uczestnictwo w kursie organizowanym przez Biker Sp. z o.o. oświadcza, iż
akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

Chęć  uczestnictwa  w szkoleniu  powinna  zostać  wyrażona za  pomocą  elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.osstem.pl, telefonicznie lub e-mailem. 

I. ZGŁOSZENIE NA KURS

Każde  zgłoszenie  powinno  zawierać:  dane  nabywcy,  niezbędne  do  wystawienia  faktury,  imię  i
nazwisko uczestnika, adres e-mail, na który ma być kierowana korespondencja związana z realizacją
szkolenia  oraz  telefon  do  kontaktu.  O  udziale  w  szkoleniu  o  ograniczonej  maksymalnej  liczbie
uczestników  decyduje  chronologiczna  kolejność  wpłat  na  konto  organizatora.  Istnieje  możliwość
utworzenia listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych przewyższa maksymalną liczbę uczestników.

Uczestnik  zgłaszając  się  na kurs  jednocześnie  wyraża  zgodę na  publikację  swojego  wizerunku na
stronie  www.osstem.pl i/lub w serwisach społecznościowych na kontach należących do Biker Sp. z
o.o. w celu promocji szkoleń. 

Zgoda ta obejmuje również udostępnienie wizerunku uczestników do firmy Deutsche Osstem celem
dokumentacji wydarzeń Osstem AIC.

II. KURSY

Kursy  odbywają się  w terminach i  miejscach podanych wcześniej  w materiałach informacyjnych/
reklamowych lub na stronie internetowej www.osstem.pl

III. PŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W KURSIE

Wpłaty,  w  wysokości  aktualnie  obowiązującej  ceny  za  dane  szkolenie,  należy  dokonać  na  konto
bankowe  wskazane  przez  organizatora.   Zaksięgowanie  wymaganej  kwoty  na  koncie  bankowym
organizatora  jest  potwierdzeniem  woli  uczestnictwa  w  kursie.  Uczestnik  tym  samym  upoważnia
organizatora do wystawienia faktury bez podpisu.

IV. REZYGNACJA ZE ZGŁOSZENIA NA KURS

W przypadku rezygnacji z potwierdzonego zgłoszenia w przeciągu max 10 dni od dnia zaksięgowania
środków na koncie bankowym firmy Biker  Sp.  z o.o.,  uczestnik ma prawo do otrzymania  zwrotu
całości  wpłaconej  kwoty.  Jeśli  rezygnacja  nastąpi  w  terminie  nie  późniejszym  niż  30  dni  przed
rozpoczęciem  kursu,  uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  otrzymania  zwrotu  wpłaconej  kwoty
pomniejszonej o 10% opłaty administracyjnej. Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 30
dni przed rozpoczęciem kursu, uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu kosztów.

V. ANULACJA KURSU

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i/lub miejsca kursu, o której uczestnicy zostaną
poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną.

W  korespondencji  organizator  może  zaproponować  uczestnictwo  w  kursie  odbywającym  się  
w ewentualnym nowym terminie. Uczestnik ma prawo do akceptacji nowego terminu szkolenia lub
rezygnacji  z  niego -  w takim wypadku 100% wpłaty  zostanie  zwrócone na  konto zgłaszającej  się
osoby.



VI. OKOLICZNOŚCI NADZWYCZAJNE PO STRONIE ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu w przypadku zaistnienia okoliczności
nadzwyczajnych,  na które  organizator  nie  ma wpływu i  które  były  niemożliwe do przewidzenia.  
O fakcie odwołania kursu organizator powiadomi wszystkich uczestników najszybciej, jak to będzie
możliwe. Wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych może skutkować zmianą terminu szkolenia lub
zmianą prowadzącego, jeśli zastępstwo takie nie byłoby ze szkodą dla uczestników szkolenia.

Za sytuacje nadzwyczajne po stronie organizatora uznaje się:

• czasową lub trwałą niezdolność do pracy osoby prowadzącej, a także w niektórych przypadkach 
członków ekipy technicznej, uniemożliwiające realizację szkolenia w zakładanym terminie
• zdarzenia nagłe uniemożliwiające osobie prowadzącej lub ekipie technicznej dojazd do miejsca 
szkolenia, na które nie mają oni wpływu, np. strajk komunikacji, blokady dróg, paraliże 
komunikacyjne wynikłe z nagłego załamania pogody itp.
• sytuacje mogące mieć wpływ na życie i zdrowie osoby prowadzącej lub członków ekipy technicznej, 
takie jak stan zagrożenia terrorystycznego, stan wojenny, skażenie terenu itp.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator  zobowiązuje  się  do  przechowywania  danych  osobowych  uczestników  w  sposób
gwarantujący  ich  bezpieczeństwo,  nie  udostępniając  danych  osobowych  uczestników  osobom
trzecim bez zgody uczestników. Dane osobowe podane przez uczestnika będą przetwarzane przez
organizatora w celach przeprowadzenia kursu oraz w celach komunikacji pomiędzy organizatorem a
uczestnikiem.

Uczestnicy w każdym momencie mają prawo do weryfikacji  i/oraz wprowadzania zmian w swoich
danych  osobowych. Administratorem  danych  osobowych  jest  Biker  Sp.  z  o.  o. z  siedzibą  w
Warszawie 02-137, ul. Radarowa 62, tel. 22 823 32 69, e-mail: biuro@biker.pl

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.


