
Regulamin  
Praktycznego Kurs Projektowania Ogrodu Przydomowego dla Początkujących 

 
Słowniczek poj ęć. 

 
Kurs Praktycznego Kurs Projektowania Ogrodu Przydom owego dla Pocz ątkuj ących zwany 
dalej `Kursem ` –  usługa polegająca na wysłaniu 10 wiadomości e-mail (odcinków Kursu), które 
zarejestrowany Uczestnik otrzyma, w formie materiałów tekstowych, graficznych oraz dostępu do 
zapisu wideo, na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika podczas procesu rejestracji 
 
Organizator – Wydawca bloga fajneogrody.pl SKF Krzysztof Stachurski ul. Kwitnącej Gruszy 22/2; 
05-500 Piaseczno.  
 
Uczestnik/Subskrybent  – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, która zarejestruje się i dokona 
opłaty za Kurs określonej w niniejszym Regulaminie.  
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1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia Kursu jest rejestracja na stronie internetowej 
wskazanej przez Organizatora na fanpejdżu wydarzenia pod adresem 
https://www.facebook.com/events/1194028943959968/ najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia 
Rejestracji, oraz opłacenie opłaty za Kurs w kwocie 160 PLN (sto sześćdziesiąt złotych) 
najpóźniej do dnia 3.02.2016 zgodnie z informacją otrzymaną od Organizatora w trakcie 
procesu rejestracji. 

2. Rejestracja Uczestników następuje poprzez podanie adresu mailowego. 
3. Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na Kurs decyduje kolejność 

zgłoszeń.  
4. Uczestnik dokonujący opłaty jest zobowiązany w tytule aukcji podać swój indywidualny numer  

nadany mu przez Organizatora w procesie rejestracji. 
5. Do opłaty ulgowej w wysokości 95 PLN (dziewięćdziesiąt pięć złotych) uprawnione są osoby w 

liczbie 5, które w dniu 18.01.2016 dokonają rejestracji i opłaty za kurs. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.  
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1. Kurs trwa w terminie od 5.02.2016 do 15.04.2016. 
2. W trakcie trwania Kursu Uczestnicy otrzymają wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz materiały 

instruktarzowe z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa niezbędne do samodzielnego, 
poprawnego wykonania i przeniesienia w teren ogrodu przydomowego na poziomie 
podstawowym, zgodnie z zasadami tzw. sztuki. 

3. Uczestnicy kursu otrzymają dostęp do instruktażowych materiałów wideo stanowiących 
uzupełnienie materiałów przesyłanych mailowo. 

4. Przez okres 3 miesięcy od zakończenia Kursu, Uczestnikowi, przysługuje prawo do 
jednorazowej konsultacji mailowej wykonanego projektu swojego ogrodu. Warunkiem 
konsultacji jest  przesłanie projektu przygotowanego zgodnie z wytycznymi otrzymanymi wraz 
z ostatnim odcinkiem Kursu. 
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1. Materiały otrzymywane przez Uczestników Kursu objęte są prawem autorskim. Zabrania się  

ich wykorzystywania, kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody wydawcy bloga 
fajneogrody.pl 

1. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny 
2. Dane osobowe Uczestników Kursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

Kursem i jego organizacją. Po zakończeniu Kursu wszystkie dane Uczestników zostaną 
usunięte. 
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 


