
Regulamin warsztatów fotograficznych
organizowanych w Studio Hocus Focus

§ 1
1. Niniejszy  regulamin  określa  sposób  realizacji  oraz  zasady  udziału  w  warsztatach

fotograficznych w Studio Hocus Focus.
2. Organizatorem warsztatów fotograficznych jest  Marek Bohdan działający pod firmą Focus

Design Marek Bohdan z siedzibą w Opolu 45-268,  przy ul.  Grota  Roweckiego 10g/13,
właściciel Studio Hocus Focus (dalej „Organizator”).

3. Uczestnik – osoba uprawniona do uczestnictwa w warsztatach.
4. Prowadzący – osoba prowadząca warsztaty.
5. Konsument  –  osoba  fizyczna  dokonująca  czynności  prawnej  z  przedsiębiorcą  (w  tym

przypadku Organizatorem) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową. 

6. Umowa – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem,
której przedmiotem jest organizacja Warsztatów dla Uczestników; Umowa jest zawiera na
czas  określony  –  czas  trwania  poszczególnych  warsztatów,  stanowiących  przedmiot
zobowiązania Organizatora; 

7. Informacje  zawarte  na  stronie  internetowej  www.studiohocusfocus.pl,
www.facebook.com/StudioHocusFocus  oraz  w  publikacjach  reklamowych  nie  stanowią
oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71
k.c.).

§ 2
1. Udział w warsztatach jest odpłatny. Cenę uczestnictwa w warsztatach określa szczegółowo

Załącznik do regulaminu stanowiący integralną część Regulaminu.  Uiszczona opłata  nie
podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 7, 8 zdanie 3 oraz w § 3 ust. 6
Regulaminu. 

2. Uczestnikiem  warsztatów  może  być  tylko  osoba  pełnoletnia.  Uczestnik  w  zgłoszeniu
powinien zadeklarować, czy jest Konsumentem.

3. Warunkiem  uczestnictwa  w  warsztatach  jest  przesłanie  zgłoszenie  znajdującego  się  na
stronie https://studiohocusfocus.pl/warsztaty/ oraz dokonanie pełnej opłaty za uczestnictwo
w warsztatach, w terminie wskazanym w ust. 5. Przesłanie zgłoszenia oraz uiszczenie pełnej
opłaty we wskazanym terminie stanowi jednocześnie rezerwację miejsca w warsztatach. 

4. Numer  rachunku  bankowego,  na  który  należy  dokonać  opłaty  za  uczestnictwo
w warsztatach,  zostanie  podany  uczestnikom  e-mailem,  w  odpowiedzi  zwrotnej  na
zgłoszenie.

5. Opłaty  za  uczestnictwo  (uwzględniającej  rabaty  i  promocje  wskazane  w Załączniku  do
regulaminu)  należy  dokonać  w ciągu  3  (trzech)  dni  roboczych  od złożenia  (przesłania)
zgłoszenia, nie później jednak niż 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem warsztatów. Decyduje
data wpływu należności na konto Organizatora.

6. Ilość  miejsc  w  warsztatach  jest  ograniczona.  O  uczestnictwie  w  warsztatach  decyduje
kolejność dokonania wpłat.

7. W  przypadku  rezygnacji  zgłoszonej  przez  Uczestnika  na  7  dni  roboczych  przed
planowanym terminem rozpoczęcia warsztatów zwracane jest  50% (pięćdziesiąt  procent)
opłaty  za  udział  w  warsztatach.  Opłata  w wysokości  100% (sto  procent)  jest  zwracana
w przypadku  przekroczenia  liczby  uczestników  warsztatów,  o  czym  Organizator
poinformuje  osobę,  która  zgłosiła  chęć  uczestnictwa  niezwłocznie  po  ustaleniu  tejże
okoliczności.  Opłata  zwracana jest  w terminie  7  dni  roboczych od zawiadomienia  tejże
osoby o przekroczeniu liczby Uczestników. Na pisemne życzenie osoby zgłaszającej chęć
uczestnictwa,  Organizator  przeniesie  rezerwację  (wraz  z  uiszczoną  opłatą)  na  poczet
warsztatów organizowanych w innym terminie. 



8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia warsztatów lub ich
odwołania  w  przypadku  niewystarczającej  liczby  zgłoszeń  lub  z  innych  powodów,
niezależnych od Organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu
warsztatów Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników drogą elektroniczną.  Jeśli
warsztaty nie odbędą się z winy Organizatora wpłata zostanie zwrócona w wysokości 100%
(sto  procent)  w  ciągu  10  dni  roboczych  od  ogłoszenia  tej  informacji  lub,  na  życzenie
Uczestnika, zachowana do rezerwacji miejsca w następnym terminie.

9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, ewentualne wypadki lub szkody wywołane przez
Uczestnika pokrywane są w jego zakresie.

10. Organizator zapewnia, iż warsztaty prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje  i  doświadczenie.  Prowadzący  odpowiedzialny  jest  za  treść  merytoryczną
warsztatów, Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za własne działania.  

11. Organizator w cenie warsztatów zapewni napoje oraz przekąski.
12. Warsztaty odbywają się w Studio Hocus Focus, ul. H. Poświatowskiej 5, 45-002 Opole.

§ 3
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja

2014 r.  (Dz. U. z 2017 r.,  poz.  683) o prawach konsumenta,  może od zawartej  Umowy
odstąpić  bez  podania  przyczyny  i  bez  ponoszenia  kosztów  (z  wyjątkiem  kosztów
określonych  w art.  33,  34  oraz  35  ustawy  o  prawach  konsumenta)  składając  stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania
terminu  wystarczy  wysłanie  oświadczenia  przed  jego  upływem.  Oświadczenie  można
wysłać drogą elektroniczną na adres: warsztaty@studiohocusfocus.pl bądź też listownie na
adres Focus Design Marek Bohdan, Opole 45-268, ul. Grota Roweckiego 10g/13. 

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego
Regulaminu  i  który  został  wysłany  do  Konsumenta  wraz  z  potwierdzeniem  przyjęcia
zgłoszenia lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 Organizator prosi Konsumenta o przesłanie
informacji  o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu
należności. 

4. Organizator  potwierdza  Konsumentowi  niezwłocznie  po  otrzymaniu  oświadczenia
o odstąpieniu  od  Umowy  jego  otrzymanie.  Potwierdzenie  takie  wysyłane  jest  na  adres
e-mail,  podany  podczas  zgłoszenia  lub  wskazany  jako  kontaktowy  na  złożonym
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. 
6. Organizator  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania

oświadczenia  o  odstąpieniu  od  Umowy  przez  Konsumenta,  zwróci  Konsumentowi
wszystkie  dokonane  przez  niego  płatności,  z  zastrzeżeniem,  że:
1)  Organizator  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który  nie  wiąże  się  dla  niego  z  żadnymi  kosztami;
2)  Konsument,  w  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na  odległość  na  usługi
rozpoczęte  za  zgodą  Konsumenta  przed  upływem  terminu  odstąpienia  od  Umowy,  ma
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

7. Kwotę  zapłaty  oblicza  się  proporcjonalnie  do  zakresu  spełnionego  świadczenia,
z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

8. Konsumentowi,  zgodnie  z  art.  38  pkt  1  ustawy o  prawach  konsumenta  nie  przysługuje
prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę
Warsztatów  za  wyraźną  zgodą  Konsumenta,  który  został  poinformowany  przed
rozpoczęciem świadczenia,  że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy.



§ 4
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej oraz filmowej w

trakcie trwania warsztatów i publikacji wykonanych zdjęć oraz filmów w galerii dostępnej
na  stronie  internetowej  www.studiohocusfocus.pl  oraz  w  portalach  społecznościowych.
Udział w warsztatach jest tożsamy z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na korzystanie z
jego wizerunku w wyżej wymienionym celu. Warsztaty organizowane przez Organizatora są
chronione prawem autorskim. Uczestnik nie jest  uprawniony do nagrywania warsztatów,
kopiowania, rozpowszechniania lub udostępnianie materiałów szkoleniowych, zarówno w
całości, jak i w części.

2. Wykorzystanie fotografii wykonanych przez Uczestników podczas warsztatów dozwolone
jest  w  zakresie  prywatnego  użytku  po  wcześniejszej  akceptacji  przez  prowadzącego
warsztaty. Komercyjne wykorzystanie fotografii nie jest dopuszczalne.

3. Po warsztatach zostanie utworzona na portalu Facebook zamknięta grupa dla uczestników,
na której wykonane przez uczestników zdjęcia zostaną zaprezentowane i omówione przez
prowadzącego. Ostateczną decyzję o możliwości publikacji  zdjęcia wykonanego podczas
warsztatów podejmuje prowadzący.

4. Uczestnik  warsztatów oświadcza,  iż  zezwala  na  nieodpłatne  zamieszczanie  wykonanych
przez  niego  prac,  powstałych  w  trakcie  warsztatów,  w  galerii  dostępnej  na  stronie
www.studiohocusfocus.pl oraz na portalach społecznościowych.

5. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom Organizatora
w ramach prowadzonych warsztatów.

6. Organizator  ma prawo usunąć  z  warsztatów Uczestnika,  który  nie  podporządkowuje  się
regulaminowi i zakłóca porządek, bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

7. Organizator  nie  odpowiada za rzeczy Uczestników zostawione bez opieki  oraz za straty
materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na
skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

§ 5
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Marek Bohdan działający pod firmą

Focus  Design  Marek  Bohdan  z  siedzibą  w  Opolu  45-268,  przy  ul.  Grota  Roweckiego
10g/13.

2. Dane  osobowe  przetwarzane  są  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

3. Dane  osobowe  Uczestników  przetwarzane  są  dla  celów  związanych  z  rejestracją  i
uczestnictwem w warsztatach.   Każdy Uczestnik warsztatów ma prawo wglądu w swoje
dane i  możliwość ich poprawiania.  Zbiór  danych osobowych Uczestników ma charakter
doraźny, sporządzony jest wyłącznie ze względów szkoleniowych, a po ich wykorzystaniu
niezwłocznie usuwany. Podanie danych jest dobrowolne. 

4. W ramach procesu rejestracji będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego Uczestnika. 

§ 6
1. Złożenie  zgłoszenia  lub  dokonanie  opłaty  za  kurs  lub  warsztat  równoznaczne  jest  z

akceptacją niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym

przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności

jego  dostosowania  do  zmian  następujących  w  przepisach  powszechnie  obowiązującego
prawa.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora
szkolenia,  nie  krótszym  niż  7  dni  od  daty  udostępnienia  ich  na  stronie  pod  adresem
www.studiohocusfocus.pl. 


