
REGULAMIN SZKOLEŃ ARKADIA CIAŁA 

§1 Organizatorem kursów, szkoleń i warsztatów zwanych dalej Szkoleniami jest firma Arkadia Ciała Dominika 

Światłoń z siedzibą w Aleja Kijowska 64/3, 30-079 Kraków, NIP: 5130128161, REGON: 384631645 

§2 Arkadia Ciała Dominika Światłoń realizuje Szkolenia, których ukończenie nie jest równoznaczne z uzyskaniem 

uprawnień zawodowych, w rozumieniu przepisów prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  

27 lutego 2017r., w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu 

których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku 

których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. 2017.468)). 

§3 Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.arkadiaciala.pl, 

drogą bezpośrednią w miejscu szkolenia, drogą telefoniczną oraz drogą e-mailową. 

§4 Uczestnicy przed rozpoczęciem Szkolenia są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uiszczenie 

płatności w formie zadatku lub całości kwoty za Szkolenie oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

§5 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień 

Regulaminu, od chwili uiszczenia płatności oraz w momencie rozpoczęcia korzystania z Szkolenia. 

§6 Uczestnik chcący wziąć udział w Szkoleniu zobowiązuje się do dokonania wpłaty zadatku jako opłaty 

rezerwacyjnej. Jest ona przeznaczona na poczet rezerwacji miejsca na Szkoleniu. Pozostała część płatna jest 

najpóźniej do dnia rozpoczęcia Szkolenia. W przypadku kiedy kwota Szkolenia ma cenę promocyjną wymagana 
jest z góry opłata całości kwoty. 

Zadatek jest kwotą administracyjną, nie podlegającą zwrotowi w chwili rezygnacji Uczestnika z Szkolenia  

z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

§7 Promocje organizowane przez Arkadia Ciała Dominika Światłoń nie łączą się. 

§8 Uczestnicy wszystkich Szkoleń organizowanych przez Arkadia Ciała Dominika Światłoń oświadczają, że 

wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku lub głosu, poprzez ich fotografowanie i nagrywanie 

oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z kursów lub szkoleń. Oświadczają o braku roszczeń z tym 
związanych.  

§9 Arkadia Ciała Dominika Światłoń będzie wykorzystywać materiały takie jak nagrania video, audio, zdjęcia 

zawierające podobieństwo, głos lub wizerunek uczestników jedynie w celu przygotowania Szkoleń oraz w 

celach promocyjnych. Materiały te stają się własnością Arkadia Ciała Dominika Światłoń. 

§10 Uczestnicy nie mają prawa do rejestrowania przebiegu Szkoleń za pośrednictwem urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk bez zgody Organizatora. 

§11 Poprzez udział w Szkoleniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakres wybranego zagadnienia z 

oferty szkoleniowej. Arkadia Ciała Dominika Światłoń nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez 

nich skutku związanego z tematyką Szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie sam odpowiedzialny za sposób, w który 

korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami 

szkoleniowca. 

Prezentowaną wiedzę uczestnicy mogą stosować na własną odpowiedzialność na użytek własny i w ramach 
działalności, do której posiadają stosowne uprawnienia. 

 §12 Szkolenia prowadzone przez Arkadia Ciała Dominika Światłoń kwalifikują się do PKD 85.59.B czyli pozostałe 

pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; które obejmują usługi mające na celu poprawę 

samopoczucia (96.04.Z); działalność paramedyczną (86.90.D); zabiegi kosmetologiczne (96.02.Z); oraz 

prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia czy działalności w zakresie zdrowia psychicznego (86.90.E). 



§13 Arkadia Ciała Dominika Światłoń realizuje różne formy Szkoleń, które angażują jednocześnie wszystkie 

obszary funkcjonowania: ciało, umysł, świadomość i emocje. 

 

§14 Organizator Szkoleń nie weryfikuje występowania u Uczestników ewentualnych przeciwskazań do 

uczestnictwa w kursie przed jego rozpoczęciem. Każdy z Uczestników winien rozważyć przed przystąpieniem do 

kursu czy jego stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w kursie obejmujące pracę z ciałem, czy pracę, która 

ma również wpływ na ludzką psychikę. Uczestnik dokonuje tej oceny na własną odpowiedzialność. 

 

§15 Osoby decydujące się na udział w Szkoleniu organizowanym przez Arkadia Ciała Dominika Światłoń 

oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Szkoleniu. 

§16 Stacjonarne spotkania Szkoleniowe prowadzone są dla małych, kameralnych grup, natomiast spotkania 

Szkoleniowe wyjazdowe, których zasadniczym elementem jest praca całej grupy, w jej interakcjach i 

współdziałaniu, organizowane są także dla grup większych. Organizator nie odpowiada za inne poniesione 

koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu tj : koszty dojazdu, wyżywienia, noclegu etc.  

§17 Arkadia Ciała Dominika Światłoń `zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w przypadku nie 

uzbierania się wystarczającej grupy uczestników  oraz w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub 

wypadku losowego osoby, która miała prowadzić Szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej Szkolenie w czasie 

uniemożliwiającym jej zastąpienie, zmian grafiku, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się 

odbyć Szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało 

odbyć się Szkolenie (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 

Szkolenia w innym terminie lub wykorzystania pieniędzy na inne Szkolenie organizowane przez firmę lub 

otrzymują zwrot wpłaconej kwoty. 

§18 Organizator nie zwraca innych poniesionych kosztów przez kursanta związanych z uczestnictwem w 

Szkoleniu np. koszt dojazdu, noclegu, wyżywienia etc. 

 

§19 W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z części trwających już zajęć, pełna odpłatność za zajęcia pozostaje 

bez zmian. Opłata za ukończone szkolenia również nie podlega zwrotowi. 

§20 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa 

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

elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego. 

§21 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych 

na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Arkadia Ciała Dominika 

Światłoń. 

§22 Uczestnika Szkolenia obowiązuje powyższy regulamin. 

 

 

 

 

 


