
 

 
ORGANIZATOR 

Qumple - wycieczki i warsztaty Katarzyna Kuchta 

ul. Zeusa 77/11 

80-299 Gdańsk 

NIP: 5842698630 

numer konta: 40 1140 2004 0000 3802 7668 5543 

 

1. WARUNKI REZERWACJI  

1.1 Rezerwacji należy dokonać poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej 

www.qumple.pl (prawy górny róg ekranu). Rezerwacja potwierdzana jest drogą mailową, wraz 

z potwierdzeniem wysłane zostaje Zgłoszenie, Warunki Uczestnictwa oraz Regulamin 

Pracowni.  

1.2 Rezerwacja ważna jest 3 dni robocze od momentu zgłoszenia.  

1.3 Aby potwierdzić rezerwację należy w ciągu 3 dni roboczych od daty rezerwacji wpłacić 

zaliczkę w wysokości 50% – przelewem lub gotówką.  

1.4 Po dopełnieniu formalności opisanych w pkt. 1.1, 1.2 i 1.3  wysyłane jest do Państwa 

potwierdzenie Rezerwacji na adres mailowy podany w formularzu.  

1.5 Zgłaszający upoważnia Organizatora do rozpoczęcia działań organizacyjnych niezbędnych do 

prawidłowej realizacji rezerwacji niezwłocznie po wpłaceniu zaliczki.  

 

2. WARUNKI PŁATNOŚCI  

2.1 Zaliczka wpłacana jest gotówką lub przelewem zgodnie z pkt. 1.3  

W tytule przelewu należy wpisać: „Nazwisko Imię uczestnika, data warsztatów, co szyjemy”. 

2.2 Pozostałą część kwoty za warsztaty należy opłacić w formie gotówki w dniu warsztatów.  

2.3 Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z rezygnacją z 

warsztatów i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji. 

 

3. WARUNKI REZYGNACJI  

3.1 Jeżeli rezygnacja następuje ze strony Rodzica/Opiekuna Uczestnika z powodów niezależnych 

od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zgłaszającego pokrycia 

kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem warsztatów wynikających z zakupionych 

materiałów, akcesoriów, wynajmu sali. Jeśli rezygnacja następuje w okresie od 3 dni przed 

datą warsztatów lub najpóźniej w dniu odbycia się warsztatów Organizator ma prawo 

zachować zaliczkę (50 % ceny warsztatów). 

3.2 Zwrot kosztów w formie 50% kwoty (zaliczka) podany w punkcie 3.1 za warsztaty nastąpi po 

wpłynięciu do Organizatora pisemnej rezygnacji z warsztatów przesłanej mailem najpóźniej na 



4 dni przed dniem odbycia się warsztatów lub gdy Uczestnik rezygnujący na 3 dni przed lub w 

dniu warsztatów zapewni osobę, która zamiast niego będzie uczestniczyła w warsztatach. 

3.3 Jeśli Organizator odwoła zajęcia (z powodu braku minimalnej liczby uczestników lub z 

powodów niezależnych od niego) wpłacona przez Zgłaszającego zaliczka zostanie zwrócona 

na konto Zgłaszającego. 

3.4 Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z rezygnacją z 

warsztatów i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji.  

 

4. REALIZACJA OFERTY 

4.1 Zgłaszający oraz Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się oraz 

przestrzegania Warunków Uczestnictwa, Regulaminu Pracowni. 

4.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy Uczestników, pieniądze, rzeczy 

wartościowe, podczas ich pobytu na warsztatach. 

4.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika 

podczas pobytu w wynajmowanym pomieszczeniu. 

4.4 W przypadku zatajenia przez Zgłaszającego (Rodzica) wszelkich dysfunkcji Uczestnika 

(Dziecka) , uniemożliwiających realizację programu i zmuszających Organizatora do 

zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki nastąpi konieczność odebrania dziecka z 

warsztatów przez Zgłaszającego. 

4.5 W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu Pracowni Organizator 

podejmuje decyzję o wydaleniu Uczestnika z warsztatów (regulamin dostępny jest w 

załączniku do zgłoszenia). Zgłaszający zobowiązany jest wówczas do odebrania Uczestnika z 

warsztatów na własny koszt. 

4.6 W przypadku przerwania pobytu na warsztatach z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Uczestnika (np. wydalenia będącego efektem nieprzestrzegania Regulaminu Pracowni), koszt 

warsztatów nie będzie zwracany przez Organizatora. 

4.7 Zgłaszający ma prawo do pisemnej reklamacji (przesyłką poleconą) nie później niż 30 dni od 

zakończenia warsztatów, w przypadku wszelkich zaistniałych niezgodności z przedstawioną 

ofertą. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania reklamacji. 

 

5. INFORMACJE DODATKOWE  

5.1 Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych 

osobowych” podpisując Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, 

uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na 

utrwalanie wizerunku Państwa dziecka do celów marketingowych oraz dla potrzeb realizacji 

oferty na stronie internetowej www.qumple.pl oraz facebook’owej Organizatora.  

5.2 Podpisując Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju 

informacji Qumple drogą telefoniczną oraz na przesyłanie informacji pocztą elektroniczną. 


