
REGULAMIN KURSÓW 

CENTRUM NATUROTERAPII SAMANA KATARZYNA KŁYŻ 

§1 

Organizatorem kursów jest CENTRUM NATUROTERAPII SAMANA KATARZYNA KŁYŻ, UL. Brzozowa 10, 

58-379 Czarny Bór, 

NIP 886 278 51 21, dalej zwana Organizatorem, 

§2 

CENTRUM NATUROTERAPII SAMANA KATARZYNA KŁYŻ, jest wpisana do REJESTRU INSTYTUCJI 

SZKOLENIOWYCH POD NUMEREM: 2.02/00194/2022 

§3 

Centrum Naturoterapii Samana organizuje Kursy według aktualnej oferty zamieszczonej na stronie 

internetowej www.strefaobfitosci.pl  lub www.samanaterapie.pl. Zakres, cena, miejsce oraz terminy 

kursów są podane w ofercie na tychże stronach internetowych. Programy kursu mogą ulegać 

zmianom. 

§4 

Akceptacja poniższego regulaminu oraz zapoznanie się z ofertą, zapłata zadatku, powinny nastąpić 

przed realizacją kursu. 

§5 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień 

niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia kaucji lub pełnej płatności, a w szczególności w 

momencie rozpoczęcia korzystania z kursu. 

§6 

W przypadku zainteresowania którymś z kursów, Osoba Chętna, powinna uiścić podany przez 

Organizatora zadatek, który w przypadku rezygnacji z jakiejkolwiek przyczyny nie podlega zwrotowi. 

Wpłata zadatku na podane przez Organizatora konto jest gwarancją miejsca na kursie. Kwota zadatku 

stanowi 30% całej kwoty. Reszta zapłaty za dany kurs może, jeśli Organizator poddał taką możliwość, 

być rozłożona na raty, jednak całość kwoty winna być uiszczona maksymalnie tydzień przed 

rozpoczęciem kursu. 

§7 

 

§8 

Zabrania się Uczestnikom kursu organizowanych przez Centrum Naturoterapii Samana Katarzyna Kłyż 

na jakiekolwiek rozpowszechnianie informacji zdobytych podczas kursu, w tym: kopiowanie 

materiałów dydaktycznych, udostępnianie osobom trzecim szczegółowego, autorskiego programu 

kursu. 

§9 



Uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez Centrum Naturoterapii Samana Katarzyna Kłyż 

oświadczają, że wyrażają zgodę na wykonanie i uczestnictwo w zdjęciu grupowym, wykonywanym po 

zakończeniu kursu oraz późniejszą publikację zdjęć w mediach społecznościowych należących do 

Centrum Naturoterapii Samana Katarzyna Kłyż. 

§10 

Kursy Prowadzone przez Centrum Naturoterapii Samana są realizowane według najlepszej wiedzy, 

przy współpracy z najlepszymi trenerami w danym zakresie. Organizator zapewnia jedynie 

przekazanie rzetelnej wiedzy w zakresie danego kursu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jej 

późniejsze wykorzystanie w praktyce przez Uczestników. 

§11 

Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursie Prowadzone przez Centrum Naturoterapii Samana 

oświadczają, iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym medycznych, aby 

uczestniczyć w kursie. Osoby mające jakiekolwiek wątpliwości dot. przeciwwskazań lub będące w 

trakcie leczenia, proszone są o konsultację ze swoim lekarzem. 

§12 

W trakcie prowadzenia kursu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych substancji 

odurzających. Należy także przestrzegać zasad kultury osobistej i regulaminu ośrodka. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wydalenia Uczestnika z kursu (i zwrotu proporcjonalnej zapłaty za kurs) w 

przypadku rażącego niedbalstwa, agresywnego, niekulturalnego zachowania, stanu odurzenia, oraz 

innych zachowań i sytuacji, które miałyby negatywny wpływ na kontynuacje kursu. 

§13 

Centrum Naturoterapii Samana nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy Uczestników. 

Uczestnicy zobowiązani są sami do pilnowania swoich rzeczy. 

§14 

Kursanci ponoszą  pełną  odpowiedzialność  materialną  za dokonane przez siebie zniszczenia na 

terenie obiektu,  w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z kursem. 

§15 

Organizator przewiduje w przypadku braku możliwości uczestniczenia kursanta podczas kursu z 

ważnych powodów, przepisanie jego uczestnictwa na inny termin. Musi to nastąpić na wniosek. 

Wyznaczone zostaną dwa terminy. W Przypadku braku zgody, zaliczka nie podlega zwrotowi. 

§16 

Uczestnik, który zgłosił się na kurs może od niego odstąpić bez podania przyczyny informując 

Organizatora o rezygnacji z kursu poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mailową.  Z 

chwilą złożenia rezygnacji Uczestnik traci status kursanta, kaucja nie podlega zwrotowi, zaś jeśli 

Uczestnik dokonał pełnej płatności za kurs, kwota ta zostaje zwrócona po pomniejszeniu o należną 

kaucję oraz płatność związaną z pobytem w ośrodku. 

§17 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, w szczególności w wypadku zaistnienia takich 

zdarzeń jak: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby 



prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, wystąpieniu wypadków losowych 

uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miał odbyć się kurs (w szczególności pożar, 

zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, 

mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego kursu w innym terminie, 

wykorzystania pieniędzy na inny kurs organizowany przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych 

środków. 

§18 

Długość kursu jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika. W związku z tym 

Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas kursu, w przypadku nie opanowania przez niego całego 

programu kursu. 

§25 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy 

prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego. 

§26 

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów 

zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby 

Organizatora 

§27 

Uczestnika kursu obowiązuje powyższy regulamin. 

 


