
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

§ 1. Definicje 

1. Konferencja, szkolenie, seminarium, warsztaty – spotkanie o charakterze szkoleniowym organizowane przez 

Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. zwane dalej ,,Wydarzenie”.  

2. Organizator - Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-175, al. Jana Pawła II 80 lokal 71, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem  

KRS 29722, NIP 951-18-07-033, z kapitałem zakładowym 50 000,00 PLN.  

3. Uczestnik - osoba prywatna lub pracownik instytucji, organizacji, firmy lub instytucja, podmiot gospodarczy,  

która zgłosiła wolę udziału w Wydarzeniu.  

4. Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz do rejestracji on-line lub w formacie Word, pdf dostępny na stronach 

Agencji.  

5. Strony - są to strony internetowe Agencji: http://szkolenia-zielen.pl/ https://www.zielentozycie.pl/  

6. Rejestracja - proces zgłaszania woli udziału w wybranym wydarzeniu, a także wyrażania zgody na otrzymywanie 

Newselettera lub innych wiadomości od Organizatora.  

7. Usługa - usługa świadczona stacjonarnie lub drogą elektroniczną (ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  

usług drogą elektroniczną Dz.U.2013 r., poz. 1422)  

8. Opłata Rejestracyjna – opłata należna za dane wydarzenie określona w Formularzu zgłoszeniowym.  

9. Administrator - Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-175, al. Jana Pawła II 80 lokal 71.  

 

§ 2. Postanowienia 

1. Każdy Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi warunkami uczestnictwa  

i przestrzegania ich.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące Wydarzenia: programu, miejsca, kosztów oraz innych warunków związanych  

z ich organizacją znajdują się na stronie http://szkolenia-zielen.pl/ lub https://www.zielentozycie.pl/  

3. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenie przez uczestnika błędnych 

danych.  

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w formularzu zgłoszeniowym w ramach zgłoszenia 

udziału w Wydarzeniu jest dobrowolne, ale jest konieczne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych osobowych 

skutkuje odmową przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.  

6. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest przesłanie na adres Organizatora wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://szkolenia-zielen.pl/ , https://www.zielentozycie.pl/ lub przysłanie 

wypełnionego i podpisanego zgłoszenia (w formacie Word lub pdf) na adres e-mail: prozielen@zszp.pl  

lub na adres korespondencyjny:  

     Agencja Promocji Zieleni Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa.  

7. Formularz zgłoszeniowy winien zostać opatrzony podpisem osoby uprawnionej do podejmowania decyzji.  

8. Uczestnik nabywa prawo udziału w Wydarzeniu po spełnieniu następujących warunków: dostarczeniu  

do Organizatora Formularza zgłoszeniowego, a w przypadku wydarzenia płatnego po wniesieniu Opłaty 
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Rejestracyjnej, co oznacza zawarcie umowy na czas określony, to jest do czasu wykonania wzajemnych świadczeń 

pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.  

9. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w wydarzeniu zgodnie z cennikiem 

zamieszczonym na stronie internetowej http://szkolenia-zielen.pl/ lub https://www.zielentozycie.pl/  

oraz w podanych tam terminach wpłat.  

10. Organizator umożliwia dokonanie płatności: a. poprzez płatności online - za pośrednictwem systemu 

www.tpay.com. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatora 

płatności. b. przelewem bankowym.  

11. Płatność jest uważana za dokonaną w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora:  

        

      a. Płatność w PLN (w złotówkach) Bank Pekao S.A. ,  

           XVIII Oddział w Warszawie PL62124020631111001001211859  

      b. Płatność w EURO Santander Bank Polska S.A. PL 08 1500 1777 1217 7010 8973 0000  

           KOD SWIFT: WBKPPLPP WARUNKI UCZESTNICTWA  

12. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem należnego podatku. Faktura 

wystawiana jest w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania płatności przez Organizatora.  

13. O przyjęciu zgłoszenia udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, jeśli wypełniony 

Formularz zgłoszeniowy dotrze do Organizatora w momencie wyczerpania liczby miejsc, osoba zgłaszająca się 

zostanie wpisana na listę rezerwową. Jeśli Uczestnik dokona wpłaty na konto Organizatora za udział w szkoleniu,  

a miejsca będą już wyczerpane, cała kwota zostanie mu zwrócona w przeciągu 14 dni.  

14. W Formularzu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie, które zostaną 

oznaczone logo Organizatora usługi i przekierowanie na jego stronę internetową.  

15. W przypadku zakupu szkolenia i finansowania ze środków publicznych w całości zgodnie z treścią  

art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)  

lub w co najmniej 70%, zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011  

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392)  

opłata jest zwolniona z podatku VAT, czyli dla tych podmiotów obowiązuje cena netto za szkolenia.  

 

§ 3. Rezygnacja Uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 

wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis tpay.com określoną w umowie między 

Organizatorem a tpay.com, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji z udziału na 30 dni wcześniej niż planowane  

jest szkolenie.  

2. W przypadku rezygnacji Uczestnik jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora pocztą elektroniczną  

na adres e-mail prozielen@zszp.pl. Zwrot opłaty na rzecz Uczestnika następuje w terminie 14 dni od daty 

prawidłowego powiadomienia Organizatora o rezygnacji oraz odesłania podpisanej faktury korygującej wraz  

z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.  

3. W przypadku wycofania zgłoszenia później niż na 30 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia,  

a także nieobecność Uczestnika na szkoleniu skutkuje pełną opłatą, tj. w wysokości 100% wartości uczestnictwa.  

 

§ 4. Wydarzenia 

1. Opłata za udział w wydarzeniach nie zawiera:  

      a. ubezpieczenia,  



      b. kosztów noclegów,  

      c. kosztów dojazdu do miejsca wydarzenia, parkingu.  

2. Uczestnikowi wydarzenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie zajęć,  

chyba że Organizator wyrazi uprzednio pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.  

3. Organizator uprawniony jest do kontaktu z Uczestnikiem w celu uzyskania opinii o zrealizowanym wydarzeniu  

w tym przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej.  

4. Organizator posiada w swojej ofercie wydarzenia przeprowadzane w formie:  

     a. stacjonarnej,  

     b. online  

    c. mieszanej (online/stacjonarnie)  

5. W przypadku wydarzenia realizowanego online podstawową formą komunikacji jest poczta elektroniczna. 

Uczestnik jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu email.  

6. W przypadku wydarzenia online Uczestnik we własnym zakresie zabezpiecza odpowiedni sprzęt oraz stabilne  

łącze internetowe niezbędne do udziału oraz przygotuje stanowisko do odbioru wydarzenia i pracy zdalnej.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas wydarzeń. Dotyczą one nie tylko 

kwestii zdrowotnych ale także prywatnego wyposażenia (np. prywatny laptop, telefon) wykorzystywanego podczas 

wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody poczynione przez Uczestnika w trakcie 

uczestnictwa w wydarzeniach.  

 

§ 5. Odwołanie oraz zmiany w wydarzeniu przez Organizatora 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie, zmianę miejsca lub czasu trwania Wydarzenia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu z przyczyn od siebie 

niezależnych, m.in.: choroby prelegentów, zbyt małej grupy, żałoby narodowej, stanu epidemii oraz innych 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Organizator nie ma wpływu. Uczestnikowi zostanie zaproponowany 

wówczas inny termin wydarzenia lub zwrot w całości uiszczonej opłaty. WARUNKI UCZESTNICTWA  

3. Informacja o zmianie miejsca lub terminu wydarzenia bądź też jego odwołaniu zostanie niezwłocznie przesłana na 

adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora Uczestnikom 

telefonicznie.  

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego dokumentu.  

2. Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią integralną część Formularza zgłoszeniowego.  

3. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 80 lok. 71 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy  

pod numerem KRS 0000029722, zarejestrowana pod numerem NIP 951-18-07-033, kapitał zakładowy w wysokości 

50 tys. zł; dalej: Administrator lub Organizator.  

4. Dane osobowe Uczestników zgromadzone podczas rejestracji przechowywane są w czasie i zakresie niezbędnym 

do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione usługi.  



5. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych utrzymywanych 

przez Organizatora oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w ramach szkolenia zgodnie z Polityką 

Prywatności dostępną na stronie http://szkoleniazielen.pl/  

6. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami 

służącymi ochronie poufności informacji.  

7. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, podmiot zgłaszający 

powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie 

niezbędnym do jego organizacji.  

8. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się  

oraz akceptacji zawartych w niniejszym dokumencie postanowień.  

9. Wszelkie ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa cywilnego. 
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