
REGULAMIN I WARUNKI UDZIAŁU W WYDARZENIU FUNKY FLAVA CAMP

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w wydarzeniu “Funky Flava Camp”
organizowanym przez Jessica Ali prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Funky
Flava Jessica Ali, z siedzibą przy ul. Reymonta 8/2, 56-200 Góra, NIP: 5010030034

2. W celu korzystania z usługi i zrealizowaniem zakupionego biletu wstępu na Wydarzenie
należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie zakupu biletu na
wydarzenie oznacza akceptację Regulaminu.

3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Usługodawca – Funky Flava Jessica Ali, z siedzibą przy ul. Reymonta 8/2,

56-200 Góra, NIP: 5010030034;
b. Wydarzenie – zestaw usług o charakterze taneczno-kulturalnym, które mogą być

przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowana w zakresie
tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie;

c. Oferta - jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie
Wydarzenia, dotyczące oferowanego przez Usługodawcę zajęć w ramach
Wydarzenia. Oferta zawiera cenę za bilet wstępu na Wydarzenie, miejsce,
program, termin Wydarzenia oraz liczbę dostępnych miejsc dla Uczestników;

d. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny –
Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w
rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające
charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich
działalności;

e. Uczestnik - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych),
która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia. Uczestnikiem może być
zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;

f. Zamówienie – transakcja inicjowana przez Uczestnika poprzez złożenie
zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a
Uczestnikiem. Zamówienie dokonywane jest poprzez Internet w formie umowy
zawieranej na odległość. Umowa zawierana może być bądź przez sklep
internetowy Usługodawcy, bądź za pośrednictwem wymiany korespondencji
e-mail;

g. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie
home.pl;

h. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny są na stronie internetowej
www.funky-flava.com oraz przesyłany przez Usługodawcę na każdy wniosek
Uczestnika.

4. Szczegółowe informacje o Wydarzeniach znajdują się na stronie internetowej
www.funky-flava.com, jak również udostępniane są przez Usługodawcę w drodze



wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane
na adres e-mail: recepcja@funky-flava.com

5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail:
recepcja@funky-flava.com

§2. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi stanowiące Wydarzenie na
podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.
Umowa zawierana jest za pośrednictwem Sklepu lub wymiany wiadomości e-mail.

2. Wydarzenie odbywa się stacjonarnie w miejscu wskazanym w Ofercie, w dniach
wskazanych w Ofercie.

3. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Usługodawcy bądź przesyłana jest na
adres e-mail Uczestnika.

4. Usługodawca zapewnia dojazd - autokar z 17.07.2023r. oraz do 23.07.2023r.
miejscowości Leszno (woj. wielkopolskie), wyżywienie (oraz napoje na czas zajęć
tanecznych - woda) i nocleg.

§3. Zasady udziału

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń
związanych z pandemią COVID-19, aktualnych na dzień odbywania się Wydarzenia, tj.
zgodnie z zaleceniami GIS na dni, w których odbywa się Wydarzenie.

2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania (doprowadzenia do stanu sprzed
Wydarzenia) swojego stanowiska oraz miejsca, w którym przebywał podczas
Wydarzenia.

3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Wydarzenia każdorazowo
opisany jest w Ofercie dotyczącej danego Wydarzenia.

4. Usługodawca może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na niej osobom:
a. nieprzestrzegającym aktualnych obostrzeń i zaleceń związanych z pandemią

COVID-19;
b. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających,

psychotropowych;
c. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,

wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub
substancje psychotropowe i inne podobnie działające;

d. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Wydarzenia.



§4. Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały, aranżacje, kompozycje, program Wydarzenia, w tym elementy
grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje,
prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz
podczas Wydarzenia stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane
elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności
przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i
jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach
Wydarzenia materiałów, prezentowanych zajęć, wymaga każdorazowo pisemnej zgody
Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów
Usługodawcy.

3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Wydarzenia do celów
komercyjnych.

4. W przypadku dokonywania nagrań lub zdjęć podczas Wydarzenia do celów prywatnych,
należy każdorazowo oznaczyć Usługodawcę jako organizatora Wydarzenia lub autora
aranżacji (tagiem:  @funkyflavacom #funkyflavacamp).

5. Uczestnik może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku utrwalanego podczas
Wydarzenia. Treść zgody zostanie przedstawiona Uczestnikowi do podpisu przed
rozpoczęciem Wydarzenia.

§5 Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Usługodawcy najpóźniej do dnia rozpoczęcia
Obozu wypełniony druk Karty kwalifikacyjnej na Obóz (z niezbędnymi podpisami opiekunów
prawnych) oraz pozostałe dokumenty otrzymane drogą mailową.
2. Uczestnik zobowiązany jest zadbać o to, by uczestnik w dniu wyjazdu na Obóz posiadał
ważną legitymację szkolną.
2. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek
kadry Obozu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach rezygnacji z
winy uczestnika i wydalenia z Obozu, jeżeli uczestnik w trakcie trwania Obozu:
a) przekracza reguły uczestnictwa w Obozie, przedstawione w Karcie kwalifikacyjnej i/lub
ustalone podczas Obozu
b) swoim zachowaniem naraża zdrowie, życie lub dobro własne i/lub innych
c) wykazuje zachowania, wskazujące na aktualną niezdolność do współpracy, wskutek czego
dalszy pobyt na Obozie zagraża nasileniem trudności.
Wszelkie wynikłe z powyższego powodu dodatkowe, udokumentowane, koszty ponosi
Uczestnik.
4. Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do osobistego odbioru wydalonego z
Obozu dziecka w terminie 24h od informacji o jego wydaleniu.



§6 Ubezpieczenie

1. Każdy uczestnik imprezy jest ubezpieczony przez Organizatora w wybranym przez
Organizatora towarzystwie ubezpieczeniowym - ubezpieczenie NNW.
2. Uczestnik może dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie na wyższe sumy gwarancyjne niż
podane w ofercie Organizatora.
3. Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży
podczas imprez turystycznych, niezależnie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

§7. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących
działania w ramach Wydarzenia w każdym czasie. O powyższych zmianach
Usługodawca poinformuje niezwłocznie Uczestników.

2. Wydarzenie jest organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego
rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności
tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze
odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe
standardy, oczekiwań Uczestników.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.

4. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany charakteru
lub zakresu usług świadczonych w ramach Wydarzenia lub technicznych i
organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje
Uczestników drogą e-mailową.

5. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej umowy
stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, chyba, że przepis powszechnie
obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu. Sądem właściwym
dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2022r.


