
REGULAMIN  dogfabric.pl 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych 
przez dogfabric.pl.

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a) Uczestniku szkolenia to rozumie się przez to osobę, która zapisała 

się na szkolenie organizowane przez dogfabric.pl.   
b) Organizatorze szkoleń to rozumie się przez to dogfabric.pl.
c) Podopiecznym – to rozumie się psa, z którym Uczestnik przybył na 

szkolenie.
1. Zakres  i  tematyka  szkoleń  zamieszczona  jest  na  stronie 

http://dogfabric.pl/ w zakładce KALENDARZ.
2. Każdy  uczestnik  szkolenia,  w  chwili  podpisania  karty  obecności 

dostarczonej  przez  organizatora  szkolenia  akceptuje  aktualnie 
obowiązujący  regulamin,  który  jest  zamieszczony  na  stronie 
http://dogfabric.pl/  w zakładce KALENDARZ.

3. Wszystkie kursy organizowane przez dogfabric.pl są odpłatne. Aktualne 
ceny  zawarte  są  w  szczegółowym opisie  danego  szkolenia  na  stronie 
http://dogfabric.pl/ w zakładce KALENDARZ.

Rozdział II
Uczestnictwo i odpowiedzialność

1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku w 
trakcie  trwania  szkolenia  za  pomocą  fotografii,  filmu  i  dźwięku  oraz 
wykorzystywanie  i  rozpowszechnianie  go  jako  elementu  promocji 
http://dogfabric.pl/  na  portalu  społecznościowym  Facebook,  YouTube 
oraz na stronie internetowej http://dogfabric.pl/.

2. Każdy  Uczestnik  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne  szkody 
wyrządzone  przez  siebie,  osoby  towarzyszące  oraz  swojego  psa 
poddanego szkoleniu.

3. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przekazanie  jego  danych  osobowych 
wszelkim urzędom,  organom i  instytucjom jeśli  wymaga  tego  przepis 
prawa,  a  ponadto  osobie/om  poszkodowanym  przez  Uczestnika,  Jego 
podopiecznego lub osobę/y towarzyszącą/ce.

4. Uczestnik jest zobowiązany do okazania aktualnego szczepienia przeciw 
wściekliźnie swojego psa w dniu wniesienia opłaty za kurs.



5. Uczestnik  jest  zobowiązany  do  aktywnego  udziału  we  wszystkich 
zajęciach  obejmujących  wszystkie  sesje  szkoleniowe  przewidziane  dla 
danej grupy.

6. Uczestnik  potwierdza  każdorazowo  swoją  obecność,  co  zostanie 
odnotowane na liście obecności.

7. Uczestnik szkolenia podstawowego zobowiązuje się do obecności na 80% 
zajęć.

8. W przypadku przekroczenia limitu nieobecności określonego w punkcje 8 
Uczestnik  szkolenia  nie  otrzyma  certyfikatu  potwierdzającego 
uczestnictwo w szkoleniu.

9. Uczestnik  ma  prawo  do  odrobienia  dwóch  nieobecności  na  zajęciach. 
Organizator  przekaże  uczestnikowi  możliwe  dni  i  godziny  odrobienia 
zajęć.  W przypadku  nie  stawienia  się  na  umówione  odrabianie  zajęć, 
zajęcia niewykorzystane Uczestnikowi przepadają.

Rozdział III
Odpłatność za szkolenie i rezygnacja

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia w  http://dogfabric.pl/ z 
prawem zwrotu wniesionej opłaty, po potrąceniu kosztu wykorzystanych 
zajęć, gdy rezygnacja jest podyktowana zdarzeniem losowym (np. śmierć, 
kalectwo).

2. Uczestnik  zobowiązuje  się  do  wniesienia  opłaty  za  kurs  w  dniu 
rozpoczęcia zajęć.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

Uczestnik ma prawo do zamieszczania własnych zdjęć i filmów ze szkolenia na 
portalach  społecznościowych  pod  warunkiem  uzyskania  zgody 
http://dogfabric.pl/.
http://dogfabric.pl/ zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  treści  niniejszego 
regulaminu w dowolnym czasie. Zaistniałe zmiany będą publikowane na stronie 
internetowej http://dogfabric.pl/ w zakładce KALENDARZ.


