RBC International sp. z o.o. sp. komandytowa

REGULAMIN

Górnych Wałów 21/6,
44-100 Gliwice

Przyznawania nagród w ramach szkoleń organizowanych przez
RBC International Sp. z o.o. Sp. K.
§1
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:
1.
Organizator - RBC International sp. z o.o. sp. komandytowa, firma znajdująca się poda adresem ul. Górnych Wałów 21/6,44-100 Gliwice.
2.
Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, korzystająca z usługi szkolenia wskazanej w Formularzu zgłoszeniowym.
3.
Formularz – formularz dostępny na stronie Organizatora umożliwiający zarejestrowanie się przez potencjalnego Uczestnika na dostępne Szkolenie.
4.
Szkolenie – usługa oferowana przez Organizatora, wskazana w Formularzu i dostępna na stronie Organizatora pod adresem
https://rowinskabusinesscoaching.com/kategoria-produktu/szkolenia/.
5.
Nagroda - udział w szkoleniu stacjonarnym, kursie online, lub otrzymanie innego produktu oferowanego przez Organizatora w ramach prowadzonej
działalności, za promocyjną cenę 1 PLN (słownie: jeden złoty polski).
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

Organizator realizuje szkolenia z dziedziny nauki biznesu i zarządzania - w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod
adresem https://rowinskabusinesscoaching.com/kategoria-produktu/szkolenia/.
Regulamin szkoleń RBC prowadzonych przez Organizatora, dostępny jest pod adresem https://rowinskabusinesscoaching.com/regulamin-szkolen-rbc/.
Niniejszy regulamin opisuję zasady przyznawania Nagród przez Organizatora w ramach prowadzonych Szkoleń.
§3
NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Nagrody przysługują Uczestnikowi biorącemu udział w Szkoleniu realizowanym przez Organizatora.
Uczestnikowi mogą być przyznane Nagrody, jeżeli:
a.
wykona najlepiej z pośród wszystkich uczestników zadanie zlecone przez Organizatora w trakcie Szkolenia.
b.
spełni określone warunki, ustalone przez Organizatora prowadzącego Szkolenie, opierające się na zasadach współzawodnictwa pomiędzy
Uczestnikami.
Uprawnienie Uczestnika do otrzymania Nagrody warunkowane jest:
a.
wypełnieniem wymogów przewidzianych w Formularzu i regulaminie szkoleń RBC dostępnym pod adresem
https://rowinskabusinesscoaching.com/regulamin-szkolen-rbc/.
b.
rozliczeniem płatności za wzięcie udziału w Szkoleniu realizowanym przez Organizatora.
c.
czynnym udziałem w Szkoleniu.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do nagrody:
a.
w przypadku, gdy nie weźmie udziału w Szkoleniu.
Organizator, na podstawie kryteriów określonych w trakcie Szkolenia, dokona oceny zadania, wykonanego przez Uczestników i wyłoni zwycięzcę.
Przekazanie Nagrody najlepszemu Uczestnikowi nastąpi po ogłoszeniu wyników.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za rezygnację z Nagrody.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Organizator może ustalić inne formy Nagród i ich przyznawania Uczestnikom Szkoleń.
Interpretacja regulaminu przyznawania nagród w ramach szkoleń organizowanych przez RBC International Sp. z o.o. Sp. K., należy ostatecznie do
Organizatora.
Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z
rezygnacją z całości Nagrody.
Uczestnik przystępując do szkolenia wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych w
dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronie pod adresem http://www.rowinskabusinesscoaching.com, w serwisach społecznościowych czy
w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych Organizatora lub sprzedawanych w ramach prowadzonej przez niego działalności towarów
bądź usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email Organizatora, tj. kontakt@rowinskabusinesscoaching.com.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Organizator, podanie danych jest
dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo do wglądu w ich treść, prawo ich aktualizowania, poprawiania oraz
usunięcia.
Niniejszy regulamin obowiązuję od 1.04.2019 r. i dostępny jest na stronie Organizatora.
Wszelkie zapytania związane z zasadami przyznawania Nagród powinny być kierowane na adres: kontakt@rowinskabusinesscoaching.com.

……….…...
Organizator

……….…...
Uczestnik

