
Regulamin warsztatów online z rozwoju osobistego dla kobiet  

„uJAwnianie siebie” 

 

1. Udział w warsztatach, których Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w 

Koninie, jest płatny. 

2. Oferta skierowana jest do pełnoletnich kobiet. 

     3. Opłata jest uzależniona od liczby warsztatów, w których uczestniczka bierze 

udział. 

 

Karnet (liczba warsztatów) Koszt karnetu Koszt 1 warsztatu w 

karnecie 

1. 80 zł 80 zł 

2. 150 zł 75 zł 

3. 210 zł 70 zł 

 

 

4. Udział w warsztatach następuje poprzez dostarczenie Organizatorowi wypełnionej 

karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty. 

5. Liczba uczestniczek w grupach jest ściśle ograniczona, dlatego decyduje kolejność 

wpłat. 

6. Po uiszczeniu opłaty uczestniczka otrzyma link – dostęp do udziału w spotkaniu na 

internetowej platformie Zoom.  

7. Podczas spotkania uczestniczka powinna mieć włączoną kamerę. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się 

minimalna grupa lub z powodu zdarzeń losowych. Osoby zapisane na warsztat 

zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo najpóźniej dzień przed terminem 

spotkania. W takim wypadku możliwy jest zwrot opłaty za warsztaty lub udział w innym 

warsztacie w miarę dostępności miejsc. 

Kwota zwracanej wpłaty jest wyliczana proporcjonalnie do wartości wykupionego 

karnetu (np. jeśli zakupiono karnet za 210 zł a Organizator odwołał 1 warsztat, to 

zwrócona kwota wyniesie 70 zł). 



9. Osoby uczestniczące w warsztatach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan 

swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego zarówno w czasie zajęć, jak i między 

nimi.  

10. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys 

emocjonalny lub są w depresji powinny swoją decyzję o udziale w warsztatach 

skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne 

konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań. 

12. Podczas wszystkich zajęć uczestniczka ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania 

lub udziału w proponowanych ćwiczeniach, jeśli obawia się, że mogłoby ono 

negatywnie wpłynąć na jej zdrowie. 

13. Zgłoszenie udziału w warsztatach poprzez podpisanie karty zgłoszenia i uiszczenie 

opłaty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu. 


