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I. Postanowienia ogólne 

1. Seminarium chiropraktyczne z dr Renee Tucker autorem książki „Co boli mojego konia”, 
odbędzie się w dniu 29-30 września na Torach Wyścigów Konnych Partynice przy ul. Zwycięskiej 
2. Organizatorem Seminarium jest Sassebi - Alina Palichleb z siedzibą w Krakowie, ul. 
Miłkowskiego 6/42, 30-349 Kraków, NIP 676-221-35-07 oraz Equine Massage Maria Soroko ul. 
Jana Głogowczyka 18 lok.2, 51-604 Wrocław, NIP 898-200-71-77. 
 

II. Zasady uczestnictwa 
1. Program Seminarium znajduje się odpowiednio na stronie internetowej www.sassebi.pl. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programów. O zmianach Organizator poinformuje na 
stronie internetowej oraz drogą mailową (dotyczy zarejestrowanych uczestników). 
2. Udział uczestnika w Seminarium oznacza, że wymienione poniżej etapy zostały przez niego 
spełnione: 
a) Rejestracja na stronie Seminarium  www.sassebi.pl/konferencje poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego z podstawowymi danymi osobowymi, 
b) uiszczenie opłaty za udział w konferencji, 
c) potwierdzenie przez Organizatora zaksięgowania wpłaty dokonanej przez uczestnika, 
d) rejestracja i odbiór w dniu Seminarium identyfikatora przy stanowisku Organizatora. 
3. Rejestracja na stronie www.sassebi.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 
4. Opłata za Seminarium obejmuje: udział w Seminarium, materiały Seminarium, przerwy kawowe. 
5. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej 
www.sassebi.pl/sklep 
6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej 
kwoty za uczestnictwo na konto ING Bank Śląski 93 1050 1445 1000 0092 2399 4345 Sassebi-
Alina Palichleb, ul. Miłkowskiego 6/42, 30-349 Kraków przelewem bankowym najpóźniej do 3 dni 
roboczych od dnia dokonania rejestracji. 
7. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
8. Koszt uczestnictwa zależy od wyboru opcji. 
9. Istnieje możliwość rejestracji grupowych. Zebrana grupa wyznacza wówczas swojego 
przedstawiciela, który przekaże listę osób do organizatora oraz dokona jednorazowej wpłaty całości 
biletów za wszystkie osoby. Liczba uczestników w raz zgłoszonej grupie nie może ulec zmianie, co 
oznacza, że nie będzie można dopisywać nowych osób, po przekazaniu listy osób do organizatora. 
10. Lista musi zawierać: Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, miejscowość, województwo oraz 
rodzaj biletu. Przekazana zostanie drogą e-mail na adres: info@sassebi.pl będzie to równoznaczne z 
rejestracją on-line. Pozostałe warunki uczestnictwa pozostają bez zmian. 
 
Cennik biletów: 
Seminarium z dr Renee Tucker 
Normalny 450,00 zł 
Studencki 410,00 zł 
Grupowy od minimum 5 os. Rabat 40,00 zł dla każdej osoby 
Grupowy od minimum 10 os. Rabat 80,00 zł dla każdej osoby 
 
11. Przy wyborze biletu studenckiego uczestnik musi okazać legitymację studencką podczas 
rejestracji i odbioru identyfikatora wraz z materiałami w dniu otwarcia seminarium przy stanowisku 
organizatora. 
12. W przypadku braku ukazania ważnej legitymacji uczestnik będzie musiał dopłacić różnicę 



biletu jaka będzie stanowiła do biletu normalnego. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w wybranej opcji. 
14. Opłata za Seminarium wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, 
pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie 10 dni 
roboczych przed rozpoczęciem Konferencji. 
15. Termin nadsyłania zgłoszeń na Seminarium z dr Renee Tucker upływa z dniem 26 września 
2018 lub do momentu wyczerpania miejsc. Informacja ta będzie umieszczona na stronie 
www.sassebi.pl. 
16. W przypadku odwołania Seminarium z przyczyn leżących po stronie Organizatora, 
uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa. 
17. W przypadku odwołania Seminarium z przyczyn niezależnych od Organizatora, które 
uniemożliwią przeprowadzenie Seminarium, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% kosztów 
uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego 
tytułu. 
18. Ilość biletów jest ograniczona. 
 

III. Bezpieczeństwo 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione 
podczas Seminarium. 
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ 
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Seminarium. 
 

IV. Inne kwestie 
1. Seminarium będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora. 
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do 
nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. 
Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany 
podczas uczestnictwa w Seminarium w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik 
dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 
3. Uczestnicy Seminarium nie mają prawa rejestrować przebiegu Seminarium i prezentacji poprzez 
robienie zdjęć i nagrywanie filmów. 
4. Zgłaszając się do udziału w Seminarium uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Seminarium, na zasadach wynikających 
z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015, poz. 2135,2281, z późn. zm.) oraz 
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1422, z pózn. zm.). 
5. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Seminarium. 
 


