
Regulamin warsztatów cux.io 
 

1. Organizatorem warsztatów jest CUX RESEARCH Sp. z o.o. z siedzibą na ul. 
Robotniczej 42A we Waocławiu (KRS 0000792391, NIP: 8943142798) zwany 
dalej Organizatorem. 

2. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia przez 
stronę oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym mailowo przez Organizatora 
terminie. 

3. Ilość uczestników biorących udział w poszczególnych projektach 
warsztatowych jest ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest mailowe 
potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez Organizatora. 

4. Opłat można dokonywać przelewem tradycyjnym. W przypadku przelewu 
tradycyjnego prosimy o zatytułowanie wpłaty imieniem i nazwiskiem oraz 
tytułem warsztatu. Dane do przelewu uczestnik otrzyma od Organizatora po 
zapisaniu się na konkretny warsztat na stronie. 

5. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania 
grupy warsztatowej – w takim przypadku Uczestnikom wystawiane są vouchery 
zapisowe w wysokości wpłaconej kwoty, lub – jeśli uczestnik wyrazi chęć zwrotu 
w przeciągu 2 miesięcy od wystawienia vouchera – zwracane są kwoty 
wpisowe. Jeśli uczestnik wykorzysta taki voucher do zapisu na zajęcia, aplikują 
się warunki zwrotu jak przy zwykłym zapisie, ze zwrotem kwoty na voucher. 

6. Po dokonaniu zapisu na zajęcia Organizator może dokonać zwrotu 
częściowego, jeśli Uczestnik poinformuje go o nieobecności na warsztacie. 

7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach na min. 5 dni 
kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć przez grupę uczestnikowi 
przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty – wysłany przez Organizatora 
przelewem zwrotnym do 5 dni roboczych od zgłoszenia 

8. Jako rezygnację z zajęć rozumie się wysłanie wiadomości o rezygnacji drogą 
mailową na adres bootcamp@cux.io. Zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach 
bez poinforomowania Organizatora nie jest jednoznaczne z rezygnacją. 

9. Możliwe jest naliczenie zniżki podczas zapisu na zajęcia. Zniżka może być 
naliczona w przypadku zapisu grupowego i/lub w przypadku zapisu osoby, 
która uczęszczała już na zajęcia Organizatora. Możliwość otrzymania zniżki 
oraz jej wysokość zależy od ustaleń Organizatora. Zniżki te możliwe są do 
naliczenia tylko przed dokonaniem opłaty. 

10. Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego 
uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program wydarzenia z uwagi 
na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny. 

12. Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego zajęć w wyniku czynników 
losowych z zachowaniem dnia tygodnia oraz godziny spotkań. 



13. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie Uczestnika. Osoby 
zainteresowane proszone są o przekazanie danych niezbędnych do 
wystawienia faktury na adres mailowy bootcamp@cux.io, lub załączenie tych 
danych w formularzu zapisowym (pole „Uwagi”). 

14. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
Dz. U. Nr 101 poz. 926. 

15. Udział w warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie 
wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach 
graficznych Organizatora. 

16. Administratorem danych osobowych jest CUX RESEARCH Sp. z o.o. z siedzibą 
na ul. Robotniczej 42A we Wrocławiu (KRS 0000792391, NIP: 8943142798). 

17. Uczestnicy oraz wszystkie osoby których dane osobowe mamy w bazie mają 
prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania. Jeżeli osoba 
wycofująca zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestniczy w danym 
momencie w warsztatach, wiąże się to z rezygnacją z udziału w zajęciach i 
zastosowanie ma polityka zwrotów zawarta w niniejszym regulaminie. 
 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: bootcamp@cux.io! 
 


