
REGULAMIN WARSZTATÓW  
INFORMACJE POCZĄTKOWE 

§1. 
Organizatorem warsztatów „ uZDROWISKO”  jest firma Z-AudioMed z siedzibą: 51-692 Wrocław ul. J. 

Sznieckiego 40, wpisana do rejestru księgi rejestrowej podmiot leczniczy pod nr: 000000202033, 
posługująca się numerem NIP: 898-118-79-81 i numerem REGON: 02205346200031 (zwana dalej 

,,Organizatorem”). 

§2. 
Osoba, która zdecyduje się na uczestnictwo zwana jest dalej (,,Uczestnikiem”), w warsztatach zdrowia 
UZdrowisko (zwanymi dalej „Warsztatami”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez „Z-AudioMed” w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. 

§ 3. 
Wszelkie atrakcje, negocjacje ogłoszone będą na oficjalnym fanpage’u wydarzenia: 

https://www.facebook.com/uzdrowiskonowyswiat.  

§ 4. 
Informacje o programie Warsztatów oraz ceny są dostępne na stronie internetowej: 

https://z-audiomed.pl/uzdrowisko/. 

II. OD ORGANIZATORA 
§1. 

Warsztaty organizowane są w terminie od 04.06.2021 do 10.06.2021 w Hotel*****Pałac Pakoszów ul. 
Zamkowa 3; 58-573 Piechowice, info@palac-pakoszow.pl. 

§2. 
W wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 40 osób. 

§3. 
Organizator zapewnia realizację ramowego programu Warsztatów, który jest do pobrania na stronie  
https://z-audiomed.pl/uzdrowisko/. 

§4. 
Organizator zapewnia uczestnikom 6 noclegów i pełne wyżywienie (3 posiłki) podczas warsztatów 

 w ciągu dnia (śniadanie, obiad, kolacja). 

§5.  
Zapisy na uczestnictwo w Warsztatach rozpoczynają się 14 marca 2021r. i potrwają do 28.05.2021r. 

§6. 
 Uczestnik kupując udział w Warsztatach akceptuje zaprezentowany na stronie: 

https://z-audiomed.pl/uzdrowisko/ grafik zajęć i szczegóły dotyczące warsztatów oraz regulamin główny i 
regulamin kriokomory. W mailu prosimy o informację o przeczytaniu i akceptacji obu tych dokumentów.  

Regulaminy zostaną podpisane osobiście przy zameldowaniu w hotelu. 

§7. 
Uczestnicy Warsztatów zostaną zakwaterowani, w pokojach dwuosobowych. Możliwa jest rezerwacja 

całego pokoju jako „jedynki” dla jednej osoby po uprzednim zawiadomieniu i ustaleniu dopłaty do pobytu 
za pokój w Pałacu (info telefonicznie 601 727 110). 



§8. 
Z uwagi na intensywny, edukacyjny charakter Warsztatów, Organizator nie przewiduje możliwości 

zakwaterowania zwierząt w hotelu. 

§9. 
Warsztaty mają charakter teoretycznej i praktycznej nauki. To wykłady, spotkania, zabiegi krioterapii, 

interakcyjne prelekcje i pro-zdrowotne zajęcia ruchowe. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie 
przez prowadzących wiedzy i informacji dotyczącej zdrowia, jego zachowania, wraz ze sposobami ich 
wykorzystywania. Organizator nie odpowiada za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną 

przyswojone i wykorzystane przez Uczestników. 

§10. 
Warsztaty odbywają się w języku polskim. Organizator informuje, że warsztaty mogą być prowadzone przez 

osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, ale równocześnie zapewnia, że osoby te będą 
posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym komunikatywne prowadzenie zajęć w tym 

języku. 

§11. 
Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób. 

§12. 
Wszyscy uczestnicy Warsztatów zostaną objęci ubezpieczeniem NNW w czasie i miejscu trwania. 

§13. 
Organizator może odmówić uczestnikowi dalszej realizacji programu turnusu, jeśli zostały utajnione, 

podane niepełne, bądź fałszywe informacje  o Uczestniku. 

§14. 
Organizator w trakcie trwania Warsztatów zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentalnych zdjęć i 

rejestracji video podczas realizacji programu Warsztatów. 

§15. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zgubione przez Uczestnika w czasie 

warsztatów i pobytu. 

§16. 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów z przyczyn niezależnych od organizatora, a 

powstałych wskutek sił wyższych lub w wyniku decyzji władz państwowych lub samorządowych. 

§ 17. 
Organizator zapewnia środki dezynfekcyjne, a także jednorazowe maseczki w ilości wystarczającej dla 

personelu oraz uczestników turnusu. 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
§1. 

Wykłady/zajęcia/spotkania/treningi Warsztatów dla osób dorosłych organizowane są w salach 
konferencyjnych Pałacu Pakoszów. 

2§. 
Uczestnik jest zobowiązany do terminowego zgłoszenia się na zaplanowane Warsztaty. 

§3. 
Uczestnictwo w turnusie oznacza wyrażenie zgody na możliwość udziału Uczestnika w aktywnościach 

wymienionych w programie turnusu. W przypadkach związanych ze szczególnymi warunkami, np. choroby, 
Organizator może odstąpić od realizacji takiej aktywności. 



§4. 
Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w strój do krioterapii (informacja w regulaminie krioterapii) 

oraz wygodny strój sportowy umożliwiający udział w zajęciach ruchowych. 

§5. 
Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi informację o wszystkich warunkach, potrzebach, 

sytuacjach szczególnych, dotyczących Uczestnika, a mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie podczas 
Warsztatów. 

§6. 
W przypadku wyrządzonych szkód materialnych przez uczestnika turnusu, on sam zostanie obciążony 

kosztami usunięcia szkody. 
§7. 

Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania ustalonego porządku i regulaminu hotelu na terenie Pałacu 
Pakoszów. 

§8. 
Uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych,(covid) i przeciwpożarowych. 

§9. 
Uczestnik zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej i zachowania umożliwiającego innym 

uczestnikom udział w Warsztatach. 

§10. 
Opłata za uczestnictwo w Warsztatach obejmuje: 

a)Nocleg i całodzienne wyżywienie w dniach 4-10.06.2021 w Hotelu*****Pałac Pakoszów. Do dyspozycji 
    uczestników pozostaje hotelowy basen, sauna, SPA, sala z urządzeniami do treningu, park i teren 
    otaczający Pałac.  
b) 3 posiłki w/g szkoły Ajurwedy (śniadanie, obiad, kolacja). 
c) 10 zabiegów w Kriokomorze  (wejście 2 razy dziennie). 
d) 5 porannych spotkań po 30 min. (poranne przebudzenie z dr Agnieszką Bajer-Ciszewską).  
e) 5 dwugodzinnych wykładów o żywieniu (Ajurweda, Świadome żywienie, Żywienie indywidualne, 
     Żywienie terapeutyczne (na surowo), Kuchnia Jogina (wegetariańska). 
f) 1 dwugodzinny wykład wraz ze szkoleniem praktycznym: ”Utrzymać w zdrowiu kręgosłup”. 
g) 1 dwugodzinny wykład wraz ze szkoleniem: jak oddychać (wiedza i praktyka). 
h) 5 wykładów z tematyki ciała i egzystencji. 
i) 5 spotkań z Gościem Specjalnym (każdego wieczoru). 
j) Diagnostykę kwantową aparatem Quantum (dla wszystkich uczestników). 
k) Przegląd postawy i kręgosłupa (dla wszystkich uczestników). 
l) Unikalne materiały video z rejestracji wykładów dla uczestników warsztatów  
    (do późniejszego odświeżenia wiedzy z warsztatów). 
m) niespodzianki podczas Warsztatów. 

 

Zajęcia, wykłady, spotkania, działania praktyczne, zabiegi krioterapii zaplanowane są w  grafiku 
tygodniowym (https://z-audiomed.pl/uzdrowisko/). 

 

6 dni, 20 wykłady, 30 godzin wiedzy i praktyki, 18 wykładowców 
 

 

 



IV. ZAPISY NA WARSZTATY 
§1. 

W celu zagwarantowania sobie udziału w Warsztatach, Uczestnik kupuje miejsce na warsztatach po 
zaznajomieniu się z kompletną propozycją Organizatora. Szczegóły w grafiku zajęć oraz regulaminie 

głównym i regulaminie kriokomory. W mailu prosimy o informację o przeczytaniu i akceptacji obu tych 
dokumentów. Regulaminy zostaną podpisane osobiście przy zameldowaniu w hotelu.  

§2. 
O przyjęciu do grona uczestników Warsztatów decyduje kolejność zgłoszenia, przelew i zaksięgowanie 

opłaty. W przypadku ceny negocjowanej, uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całości tej kwoty najpóźniej 
do 3 dnia roboczego od negocjacji. Po upływie tego terminu zgłoszenie/negocjacje zostają anulowane. 

§3. 
Uczestnik, który dokonał zakupu/opłacenia warsztatów, jest informowany o przyjęciu do grona 

uczestników mailem bądź telefonicznie 

§4. 
Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności. 

§5. 
Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych 

warsztatów na stronie https://z-audiomed.pl/uzdrowisko/. 

 

V. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH, ZWROTY, REKLAMACJE 
§1. 

Uczestnik ma prawo do zrezygnowania z udziału w Warsztatach w trakcie jego trwania. Przyjmuje jednak 
do wiadomości, że w takim wypadku Organizator nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni Warsztatów. 

§2. 
Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na Warsztatach. W przypadku nieobecności 

na Warsztatach, wynikających z wyjątkowych zdarzeń losowych lub rezygnacji z udziału w Warsztatach 
zgłoszonej minimum 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem warsztatów, opłata  zostanie zwrócona 
Uczestnikowi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora przez 

Uczestnika drogą mailową na adres: uzdrowisko@z-audiomed.pl.  

§3. 
W przypadku rezygnacji Uczestnika z Warsztatów po ustalonym minimum 14 (czternastu) dni od daty 

rozpoczęcia Warsztatów, Organizator zastrzega sobie prawo dokonania ryczałtowego potrącenia 25% od 
wpłaconej kwoty udziału w Warsztatach. Powyższy zwrot zaliczki dokonany zostanie na konto Uczestnika w 

terminie 14 (czternastu) dni roboczych. 

§4. 
W przypadku rezygnacji Uczestnika z Warsztatów, na 3 pełne doby przed rozpoczęciem Warsztatów wpłata   

nie jest zwracana. 

§5. 
Uczestnik, który opłacił warsztaty, ale nie pojawił się na nich i nie zakomunikował tego odpowiednio 

wcześniej Organizatorowi warsztatów drogą mailową na adres: uzdrowisko@z-audiomed.pl nie ma prawa 
ubiegać się o zwrot kwoty, którą wpłacił za uczestnictwo w Warsztatach. 

 



§6. 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów najpóźniej 7 (siedem) dni przed ich 

rozpoczęciem. Odwołując Warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin 
Warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator 

dokonuje zwrotu wniesionej przez Uczestnika wpłaty, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia 
poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę. 

§7. 
Uczestnik, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną 

osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie 
poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres: uzdrowisko@z-audiomed.pl przynajmniej 7 
(siedem) dni przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w 

Warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu i 
Regulaminu kriokomory. 

§8. 
Wszelkie pytania dotyczące warsztatów, ich przebiegu i reklamacji należy kierować pod adres e-mail: 

uzdrowisko@z-audiomed.pl lub wyjątkowo telefonicznie do godz. 19.00  +48 601 727 1100 
 

VI. DODATKOWE ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

§1. 
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny podczas Warsztatów. 

§2. 
Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych 
(np. żółtaczka), których jest świadom oraz o uczuleniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą 

mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie 
Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z 

odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej. 

§3. 
Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane będą produkty 

mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, 
znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten 

fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. 

§4. 
W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z 

kucharzem przygotowującym wyżywienie na Warsztatach w Pałacu Pakoszów. Organizator przestrzega, że 
podawana na miejscu, lista potraw może nie zawierać szczegółowego opisu składników wykorzystywanych 

do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z 
Organizatorem pod adresem uzdrowisko@z-audiomed.pl. 

 
 

§5. 
Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, 

które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania. 



 
§6. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk, do wykorzystywania zdjęć i umieszczania relacji z wydarzenia w swoich materiałach i 

administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a także na fanpage’u  uZdrowiska: 
https://www.facebook.com/uzdrowiskonowyswiat. 

§7. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy 

Uczestników, którzy wykupili udział w Warsztatach i zaakceptowali podpisem Regulamin, chyba że wyrażą 
zgodę na taką zmianę. 

§8. 
Wszelkie niejasności dotyczące tego regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 
§9. 

Wszelkie sytuacje nieopisane powyżej są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 

 

 

                                                                     ……………………………………………………………………………………………………. 

Akceptuję warunki niniejszego regulaminu            (data, imię nazwisko Uczestnika, podpis)  

 

 

 


