
Regulamin organizacji warsztatów tematycznych 

pn. „Akademia ZikeRental” 

 

§1 DEFINICJE 

1. Regulamin – niniejszy regulamin wykładów 

2. Wykład – przekazywanie wiedzy od prowadzących do uczestników poprzez warsztaty lub 

warsztaty. 

3. Organizator -  firma ZiKE Rental z siedzibą w: 03-127 Warszawa ul. Ćmielowska 15A/15 u 

numerach NIP: 5242826663 REGON: 366915865 KRS: 0000671167. 

4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia oraz zakupiła lub dostała bilet wstępu 

na konkretny wykład i jest zainteresowana udziałem w wykładzie. 

5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

6. Bilet wstępu – bilet uprawniający do uczestnictwa w Akademii ZiKE Rental. Każdy bilet jest 

przypisany do konkretnych warsztatów oraz uprawnia tylko jednego uczestnika do wstępu na 

warsztaty. 

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator oświadcza, że w ramach Akademii ZiKE Rental prowadzi warsztaty z zakresu 

akustyki, dźwięku i organizacji oraz technicznej obsługi imprez. 

2. Organizator oświadcza, że osoby prowadzące zajęcia posiadają wiedzę i doświadczenie na 

prowadzenie szkoleń w zakresie opisanym w ust. 1  niniejszego paragrafu, a Organizator stara się 

wybrać osoby prowadzące zajęcia jak najkorzystniej dla Uczestników szkoleń. 

3. Temat warsztatów wraz z programem, miejscowość, w której warsztaty są organizowane, jego 

termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie 

zikerental.pl/akademia. 

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem szkoleń może być każda osoba fizyczna posiadająca ukończony 16 rok życia w 

dniu rozpoczęcia warsztatów. 

2. Każde warsztaty posiadają ograniczoną liczbę miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zwiększenia liczby miejsc na dane warsztaty. 

3. Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy i opłacić bilet wstępu co jest równoważne z 

zawarciem z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmujące przeprowadzenie warsztatów. 

4. Formularz zgłoszeniowy musi być uzupełniony o dane: 

- w przypadku FV na firmę: Imię, nazwisko uczestnika, pełne dane firmy. 

- w przypadku FV na osobę prywatną: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania,  

5. Zgłoszenie udziału w warsztatach dokonuje się poprzez stronę zikerental.pl/akademia/bilety. 

Zakup biletu lub otrzymanie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie 

niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z klauzurą RODO. 

6. Zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatów odbywają się do 3 dni roboczych przed datą 

warsztatów. 

7. W przypadku utraty biletu nie przysługuje zwrot pieniędzy lub jakiekolwiek odszkodowanie. 

8. Każdy bilet wstępu ważny jest tylko na jedno konkretne warsztaty. Każdy bilet przypisany jest 

do konkretnego Uczestnika. Wstęp na warsztaty jest za okazaniem ważnego biletu z 

potwierdzeniem z dowodem tożsamości. 

9. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania 

Imprezy na jaką jest zakupiony. 

10. Miejsce i czas szkoleń podane są na stronie zikerental.pl/akademia/bilety, a każdy Uczestnik 

dostaje potwierdzenie miejsca i czasu warsztatów na swoim bilecie. 

11. Jeden bilet uprawnia tylko i wyłącznie jedną osobę do uczestnictwa w warsztatach. 



12. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

• odmówienia wstępu na warsztaty oraz przebywania na niej osobom, których dane znajdują się w 

bazie informacji Policji, nie posiadającym dokumentu tożsamości, znajdującym się pod widocznym 

wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 

środków, posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały a także wyroby, 

napoje, środki lub substancje lub zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego lub których wygląd zewnętrzny 

uniemożliwia identyfikację, 

• zażądania (w uzasadnionych wypadkach) opuszczenia terenu warsztatów przez posiadacza biletu i 

zastosowania w tym celu stosownych środków, 

• odmówienia wniesienia na teren warsztatów lub użycia w trakcie Imprezy aparatu 

fotograficznego, kamery lub innego sprzętu rejestrującego dźwięk lub obraz. 

13. Posiadacz biletu może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, które nawet nie 

przekraczając dopuszczalnych norm, mogą powodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy warsztatów 

uczestniczą w niej w tym zakresie na własne ryzyko. 

14. Zabronione jest wnoszenie na teren warsztatów alkoholu oraz innych napojów w butelkach 

szklanych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz własnych produktów 

spożywczych. 

15. Zabronione jest wprowadzenie oraz wnoszenie na teren warsztatów pojazdów mechanicznych, 

broni, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, środków trujących i promieniotwórczych oraz 

innych przedmiotów które w ocenie Organizatora i służb porządkowych mogą stanowić zagrożenie. 

16. Zabronione jest wprowadzanie na teren warsztatów zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących. 

17. Osoby powyżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w warsztatach bez opiekuna prawnego. 

18. Uczestnik przed zawarciem umowy z Organizatorem i zakupem biletu na warsztaty ma 

obowiązek zapoznać się z tematyką zajęć, programem zajęć, opisem zajęć oraz udostępnionymi do 

zajęć materiałami. Uczestnik ma obowiązek być przygotowanym do zajęć w nawiązaniu do 

powyższego. 

19. Organizator na prośbę Prowadzącego warsztaty ma prawo do przedłużenia lub skrócenia 

warsztatów bez podania przyczyny. 

 

§4 PŁATNOŚCI 

1. Udział w warsztatach jest odpłatny, a ceny każdych warsztatów podane są na stronie 

zikerental.pl/akademia/bilety. Podane ceny warsztatów są cenami brutto. 

2. W odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy lub inną formę wyrażenia chęci uczestniczenia w 

spotkaniach akademii Organizator przygotowuje oraz przesyła Uczestnikowi proformę. 

3. W tytule przelewu należy wpisać nr faktury proforma, w którym odbywają się warsztaty oraz 

imię i nazwisko Uczestnika. 

4. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w warsztatach nie wpłynie w 

przewidzianym terminie, a Uczestnik oświadcza, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić 

zgodę na dopuszczenie Uczestnika do udziału w warsztatach po uprzednim przesłaniu 

potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora 

(biuro@zikerental.pl). 

5. W przypadku biletów grupowych lub zakupionych przez firmy Organizator zastrzega sobie 

prawo do wyznaczenia indywidualnego terminu płatności zawarty w umowie. 

6. Cena warsztatów obejmuje: uczestnictwo w warsztatach oraz certyfikat uczestnictwa w 

warsztatach. 

 

§5  ODWOŁANIE ORAZ ZMIANA TERMINU/MIEJSCA WARSZTATÓW 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu warsztatów, bądź odwołania 

warsztatów z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku liczby uczestników 

nieprzekraczających połowy maksymalnej liczby uczestników. 



2. W przypadku odwołania Imprezy Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty 

lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem kwoty jaką uczestnik zapłacił za bilet 

uczestnictwa w warsztatach, które została odwołane. Zwrot pieniędzy za bilet jest możliwy tylko w 

powyższym przypadku i oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach. 

3. Przypomina się Posiadaczowi biletu, że bilet nie podlega zamianie. Niemożliwym jest zwrot 

pieniędzy w żadnym innym wypadku niż odwołanie warsztatów przez Organizatora o którym mowa 

w §5 ust 1 i 2 oraz przesunięcia terminu warsztatów o którym mowa w §5 ust 5 tego regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca warsztatów, jeżeli nastąpią ku temu 

stosowne przesłanki. 

5. Zmiana terminu warsztatów odbywa się poprzez wyznaczenie daty warsztatów nie wcześniej niż 

na 7 dni od ostatniej wyznaczonej daty. Data warsztatów musi być zaakceptowana przez zwykła 

większość uczestników (co najmniej 50% uczestników danych warsztatów) w terminie do 3 dni od 

wyznaczenia nowej daty. 

6. Organizator prosi o odpowiednie przemyślenia zakupu biletu i zyskanie miana Uczestnika 

ponieważ nie przewiduje możliwości rezygnacji z warsztatów poza sytuacjami opisanymi w §5 ust. 

1 i 2 tego Regulaminu. 

7. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją. 

 

§6 REKLAMACJE 

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. 

2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

warsztatów listownie na adres siedziby Organizatora oraz mailowo na adres mailowy Organizatora: 

reklamacje@zikerental.pl 

3. Organizator oświadcza, że odpowiada na reklamacje do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

4. Uczestnik ma prawo o odwołanie się od decyzji Organizatora w odpowiedzi na Reklamacje 

Uczestnika do 14 dni od otrzymania decyzji. 

5. Organizator nie odpowiada za treści merytoryczne, wypowiedzi oraz zachowanie prowadzących 

warsztaty, jeżeli nie są oni jednocześnie Organizatorem. Reklamacje związane w powyższym 

prosimy kierować bezpośrednio do prowadzących dane warsztaty. 

 

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Przebieg warsztatów może być utrwalany przez Organizatora poprzez rejestrację dźwięku lub 

obrazu oraz transmitowany i retransmitowany. Organizator utrwala również przebieg warsztatów 

dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy w przyszłych edycjach szkoleń Organizatora 

oraz sponsorów i partnerów warsztatów. Wizerunek Uczestników może zostać utrwalony, a 

następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych, bez obowiązku zapłaty z tego tytułu jakichkolwiek kwot. 

2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest ZiKE Rental sp. z o.o. 

3. Akceptując ten Regulamin, akceptują również Państwo przetwarzanie danych osobowych w 

celach organizacji i przeprowadzenia spotkań w ramach Akademii ZiKE Rental. 

4. Załącznikiem do regulaminu jest klauzula RODO. 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje 

się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 

niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. 

Siłę wyższą stanowią: 

a). warunki atmosferyczne, 

b). awarie, 

c). zakłócenia urządzeń dostarczających energię elektryczną, 

d). ciepło, 

e). działania wojenne, 
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f). zarządzenia władz państwowych lub samorządowych uniemożliwiające przeprowadzenie 

imprezy (ogłoszenie żałoby narodowej). 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie, 

w którym odbyły się warsztaty – dotyczy to całego budynku oraz jego obrębu. 

3. Uczestnik kupując bilet akceptuje również regulamin danego obiektu wskazanego na bilecie w 

którym odbywają się warsztaty. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

danego obiektu we własnym zakresie oraz przestrzegania tego regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronach internetowych Organizatora: zikerental.pl oraz w 

siedzibie Organizatora oraz w dniu warsztatów u prowadzącego warsztaty. 


