
 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W 
WARSZTATACH „SZKOŁA WULWODYNII” ON-
LINE LIVE DLA FIZJOTERAPEUTO W, 
OSTEOPATO W, PSYCHOLOGO W, 
PSYCHOTERAPEUTO W I LEKARZY 
PSYCHIATRO W”  
MODUŁ I 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Wydarzenie: „MODUŁ I WARSZTATY ON-LINE LIVE DLA FIZJOTERAPEUTÓW, OSTEOPATÓW, PSYCHOLOGÓW, 

PSYCHOTERAPEUTÓW I LEKARZY PSYCHIATRÓW”, które jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Medyczno-Społecznej 

„WULWODYNIA? ZAPYTAJ LEKARZA”, zwane w dalszej części regulaminu Webinarium, odbędzie się w terminie podanych na 

stronie www.wulwodyniazapytajlekarza.pl  w zakładce  „ Dla terapeutów”.  

2. Webinarium to transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do 

wykonywania pracy, prowadzona przez Internet. 

3. Organizatorem Webinarium jest PERFECTFARMA z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 16 lok.108, NIP 7121381223, REGON: 
431119807 zwany dalej Organizatorem.  

4. Uczestnik Webinarium, zwany dalej Uczestnikiem to osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Webinarium poprzez 

formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora Webinarium www.wulwodyniazapytajlekarza.pl  . Uczestnikami 

Webinarium mogą być osoby pełnoletnie ze specjalizacją medyczną czyli lekarze a także osoby pełnoletnie i praktykujące z 

wykształceniem fizjoterapeuta, osteopata, psychoterapeuta, psycholog  oraz Partner Webinarium. 

5. Partner Webinarium zwany dalej Partnerem to podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która jest równocześnie Partnerem 

kampanii Wulwodynia? Zapytaj lekarza lub wykupiła usługi reklamowe u Organizatora Webinarium. 

6. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Organizatora, Uczestników i Partnerów. 

II. Zasady uczestnictwa  
 

1. Program Webinarium znajduje się na stronie internetowej www.wulwodyniazapytajlekarza.pl w zakładce : „MODUŁ I 

WARSZTATY ON-LINE LIVE DLA FIZJOTERAPEUTÓW, OSTEOPATÓW, PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW I LEKARZY 

PSYCHIATRÓW”, „ PROGRAM”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Webinarium. O zmianach Organizator 

poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).  

2. W Webinarium mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji, mają ukończonych 18 lat i spełniają warunki wskazane w 

Postanowieniach ogólnych w p. 3.  Równocześnie Uczestnicy muszą spełniać warunki zamieszczone w formularzu rejestracyjnym, 

na stronie  www.wulwodyniazapytajlekarza.pl  w zakładce  „ Dla terapeutów”  „MODUŁ I WARSZTATY ON-LINE LIVE DLA 

FIZJOTERAPEUTÓW, OSTEOPATÓW, PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW I LEKARZY PSYCHIATRÓW” „ REJESTRACJA”. 

3. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Webinarium jest jednoznaczne z 

zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a 

Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności. Opłata za uczestnictwo w Webinarium obejmuje:  
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• udział w Webinarium ( logując się na wskazany numer TOKEN)  

• możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania testowe w formie „ankiety” przesłanej drogą elektroniczną na wskazany w 

formularzy Rejestracyjnym przez Uczestnika adres mailowy, 

• możliwość udziału w Module II warsztatów pod warunkiem udzielenia prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe 

przesłane do Uczestnika na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego. W 

przypadku wykrycia rozbieżności między wypełnionym formularzem a stanem rzeczywistym, Organizator ma prawo odmówienia 

Uczestnikowi udziału w Webinarium i ewentualnych kolejnych Modułach Warsztatów bez zwrotu poniesionych kosztów a w 

przypadku odbytego uczestnictwa cofnięcia ważności ewentualnych wydanych certyfikatów bez zwrotu poniesionych. 

5. Uczestnicy Webinarium we własnym zakresie pokrywają koszty dostępu do Internetu i koszty przesyłu danych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca transmisji Webinarium. 

7. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej: www.wulwodyniazapytajlekarza.pl  w 

zakładce  „ Dla terapeutów” , „MODUŁ I WARSZTATY ON-LINE LIVE DLA FIZJOTERAPEUTÓW, OSTEOPATÓW, PSYCHOLOGÓW, 

PSYCHOTERAPEUTÓW I LEKARZY PSYCHIATRÓW”, „REJESTRACJA”. 

8. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto 

19249000050000400062899834, ALIOR BANKU, przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

informacji o terminie płatności lub faktury pro forma  drogą mailową, na wskazany w formularzu rejestracyjnym przez Uczestnika 

adres mailowy. Zgłoszenia należy najpóźniej dokonać 35 dni przed terminem Webinarium. O pierwszeństwie uczestnictwa 

decyduje data rejestracji oraz opłata faktury pro forma. 

9. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych 

Uczestnika. 

11. Koszt uczestnictwa publikowany jest na stronie internetowej www.wulwodyniazapytajlekarza.pl w zakładce  „ Dla terapeutów”, 

„MODUŁ I WARSZTATY ON-LINE LIVE DLA FIZJOTERAPEUTÓW, OSTEOPATÓW, PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW I LEKARZY 

PSYCHIATRÓW” , „ REJESTRACJA”.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania 

miejsc na Webinarium. 

13. Opłata za uczestnictwo w Webinarium wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, 

że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi drogą mailową na adres: biuro@perfectfarma.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed rozpoczęciem Webinarium.  

14. W przypadku odwołania Webinarium z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% 

kosztów uczestnictwa.  

15. W przypadku odwołania Webinarium z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Webinarium, 

uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia 

odszkodowawcze z tego tytułu.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą i danymi Uczestników z formularza rejestracyjnego na potrzeby działań 

związanych z przeprowadzeniem Webinarium. 

17. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Uczestnikowi środkami 

komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej związanej z Webinarium oraz prowadzoną kampanią 

Wulwodynia? Zapytaj lekarza. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania 

Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@perfectfarma.pl  niezwłocznie po wypełnieniu 

formularza rejestracyjnego. 

18. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału w Webinarium. 

19. W czasie przerw wskazanych w programie prowadzonego Webinarium, Organizator zastrzega sobie prawo emisji materiałów 

reklamowych Partnera kampanii Wulwodynia? Zapytaj lekarza.  

20. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Webinarium i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 80% wpłaconej 

kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą Webinarium. 

21. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 29 do 15 dni przed datą Webinarium Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych 

kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty. 

22. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 15 dni przed Webinarium zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje. 

23. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro@perfectfarma.pl . Wykreślenie z listy uczestników 

Webinarium następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora. 
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IV. Bezpieczeństwo  
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież danych z urządzenia Uczestnika za pomocą którego Uczestnik będzie 

połączony w trakcie trwania Webinarium. 

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w 

którym będą przebywać w trakcie uczestnictwa w Webinarium. 

3. Dane osobowe Uczestników Webinarium będą przetwarzane przez Organizatora w celu świadczenia usług w obrębie 

Webinarium. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do dotyczących 

go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie informacje dotyczące 

ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na www.wulwodyniazapytajlekarza.pl  

V. Wymagania techniczne 
1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Webinarium należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz 

wyposażonym w przeglądarkę internetową. 
2. Korzystanie z Webinarium może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia które mogą wystąpić w trakcie udziału w Webinarium nie leżące po 

stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich. 

VI. Inne kwestie  
1. Zgłaszając się do udziału w Webinarium Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora na potrzeby Webinarium i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów RODO i polityki prywatności Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do 

wszelkich rozliczeń oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione usługi. 

3. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, 

biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni 

wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych 

osobowych. 

4. Wszelkie reklamacje Uczestników Webinarium wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: 

biuro@perfectfarma.pl 

5. Reklamacje Uczestników Webinarium mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Webinarium. 

6. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

7. Webinarium ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Organizatora. 

9. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.  
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