§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w kursach pod nazwą „Go
ACADEMY” organizowanych przez Grow Group Borowczyk Hackiewicz Mazurek
spółka jawna.
Definicje
1. Organizator – Grow Group Borowczyk Hackiewicz Mazurek spółka jawna z
siedzibą w Warszawie 02-796 przy ul. Kazimierza Jeżewskiego 5c/38 wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698517 NIP 9512447565 REGON
368531726
2. Kursy – zajęcia prowadzone przez Organizatora pod nazwą: Go ACADEMY,
3. Uczestnik – osoba fizyczna, która uiściła Opłatę za Kurs i została wpisana na listę
Uczestników,
4. Opłata – wynagrodzenie Organizatora za przeprowadzenie Kursu,
5. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika,
6. Wykładowca – trener współpracujący z Organizatorem, prowadzący Kursy,
7. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod
adresem www.goacademy.pl
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kursy odbywają się cyklicznie, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie
internetowej www.goacademy.pl
2. Udział w Kursach jest odpłatny zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
3. Program Kursów dostępny jest na Stronie Internetowej. Organizator zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.
4. Kursy Go ACADEMY przeznaczone są dla młodzieży w wieku 10-18 lat i odbywają
się w grupach od 10 do 15 osób.
5. Łączna liczba miejsc na Kursie jest ograniczona i udział w zajęciach zależy od
kolejności zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów bez podawania
przyczyny.
W takim wypadku Uczestnicy zachowują prawo do zwrotu uiszczonej Opłaty.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Wykładowcy w każdym momencie
Kursów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbywają się
Kursy i dnia oraz godziny Kursów. Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników
lub ich Opiekunów drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
9. Organizator komunikuje się z Uczestnikami Kursu za pomocą poczty elektronicznej.
10. Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika oraz
swojego własnego, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach
promocyjnych Organizatora. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i
po jego zakończeniu.
1.
a)
b)

§3 ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI
Zgłoszenia na Kurs może dokonać Opiekun Uczestnika:
poprzez formularz zgłoszenia dostępny na Stronie Internetowej;
telefonicznie pod numerem 22 247 88 68

c) mailowo na adres: hello@goacademy.pl
2. Dokonując zgłoszenia, Opiekun Uczestnika powinien podać wszystkie wymagane
dane, wskazać rodzaj Kursu oraz zapoznać się z Regulaminem.
3. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest dokonanie Opłaty.
4. Wysokość Opłat oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane są na Stronie
Internetowej wraz z uruchomieniem rekrutacji.
Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora
prowadzony w Idea Bank SA pod numerem: 60 1950 0001 2006 0048 8658 0002
5. Opłaty za Kurs można dokonać jednorazowo lub w dwóch równych ratach, w
terminach wskazanych przez Organizatora na Stronie Internetowej.
6. Organizator nie zwraca Opłaty za zajęcia, na których Uczestnik nie był obecny.
7. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie, z przyczyn od siebie niezależnych, wziąć udziału w
którychkolwiek zajęciach w ramach odbywającego się Kursu przysługuje mu możliwość
odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą (odbiór zajęć) realizującą ten sam program w
ramach dostępności miejsc w danej grupie.
§ 4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do
poleceń Wykładowców oraz Organizatora.
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i
wykładów. Odpowiedzialność Organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia
zajęć przez prowadzącego zajęcia.
3. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/
warsztatowych.
4. Po zajęciach Uczestnicy odbierani są przez Opiekunów z budynku, w którym
odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki,
które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi
odpowiedzialności za Uczestników pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
5. W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika zasad współżycia społecznego i
norm kultury osobistej Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia go z listy
uczestników.
§ 5 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z zajęć i wypowiedzenia Umowy. W
takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora w formie
pisemnej na adres Organizatora lub w formie e-mail na adres: hello@goacademy.pl
niezwłocznie po podjęciu decyzji o rezygnacji z zajęć.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r.
poz. 683) w przypadku zawarcia z Organizatorem umowy na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa Opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.
3. Prawo odstąpienia Opiekun może zrealizować poprzez przesłanie stosownej
informacji na adres e-mail: hello@goacademy.pl przed upływem wskazanego powyżej
terminu.
4. Opiekun będzie zobowiązany do zapłaty za zajęcia Kursu, które odbędą się do
chwili odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed rozpoczęciem Kursu, Opiekunowi
przysługuje zwrot uiszczonej Opłaty w całości.

6. Zwrot Opłaty, po potrąceniu kosztów określonych w ust. 4, nastąpi przelewem w
terminie 14 dni od daty rezygnacji lub odstąpienia na wskazane przez Opiekuna konto
bankowe.
7. W przypadku odstąpienia od umowy po terminie opisanym w ust. 2 Opłata nie
będzie zwracana.
§ 6 REKLAMACJE
1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Organizatora należy składać
pocztą elektroniczną na adres: hello@goacademy.pl W tytule e-maila należy wpisać:
„Reklamacja”. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, ale nie dłużej niż w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres korespondencyjny lub
elektroniczny zgłaszającego reklamację wskazany w zgłoszeniu.
§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Opiekun Uczestnika, który zgłasza dziecko na Kurs Go ACADEMY, wypełnia
formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej, wyraża tym samym
zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych
osobowych Uczestnika przez Organizatora, w celu związanym z organizacją Kursów Go
ACADEMY oraz związanych z nimi imprez.
2. Administratorem danych osobowych Opiekunów oraz Uczestników jest
Organizator.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Opiekunów oraz Uczestników wyłącznie
w celu:
i. organizacji Kursów Go ACADEMY oraz imprez towarzyszących, przez co należy
rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w
szczególności zapisów na zajęcia poprzez stronę internetową Administratora,
zapewnienie obsługi, kontaktu, wystawianie faktur
ii. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez
Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego
newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1219);
iii. przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów
lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
iv. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów
prawa;
v. statystycznym i archiwizacyjnym;
vi. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej.

4. Opiekunom każdego Uczestnika przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz danych osobowych Uczestnika, a także prawo ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
świadczenia usług na rzecz Uczestnika.
5. Dane osobowe obejmują: dane Opiekuna (imię i nazwisko, adres e-mail, adres
zamieszkania oraz telefon kontaktowy), dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia,
adres e-mail).
6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie
następujących przepisów:
i. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
ii. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
iii. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
7.

Opiekunowi przysługuje prawo do:

i. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez
Administratora;
ii. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez
Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
iii. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
iv. żądania usunięcia danych osobowych;
v. żądania wydania kopii danych osobowych;
vi. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO;
vii. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych
osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
viii. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 7 powyżej, Opiekun może
dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
i. osobiście w siedzibie Administratora

ii. drogą pocztową na wskazany adres siedziby Administratora;
iii. za pomocą poczty elektronicznej na adres: hello@goacademy.pl
9. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w
formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze uczestnictwo w Kursach Go ACADEMY
przez Uczestnika jest niemożliwe i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z
uczestnictwa.
10. Uczestnik (Opiekun uczestnika) może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie
informacji dotyczącej Kursów Go ACADEMY (informacji handlowej) drogą
elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy oraz ich Opiekunowie obowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie
informacje zamieszczane przez Organizatora na Stronie Internetowej i stosować się do
nich.
2. Fakt przystąpienia do uczestnictwa w Kursie Go ACADEMY oznacza, że Uczestnik
akceptuje również wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na Stronie
Internetowej Organizatora.
3. Wypełnienie i przesłanie przez Opiekuna kandydata na uczestnika formularza
rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego
pełną akceptację.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie
każdorazowo na Stronie Internetowej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

