
 

 

REGULAMIN HAIR ACADEMY 

 

Regulamin ma na celu określenie zasad HAIR ACADEMY w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 73. Do jego 

przestrzegania zobowiązany jest każdy uczestnik wszelkich form realizowanych przez/w HAIR 

ACADEMY Sp. z o.o. 

W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia postanowień Regulaminu, Hair Academy Sp. z o.o. 

będzie dochodzić roszczeń wynikających z naruszenia jego postanowień i/lub utraty mienia. 

 

1. Podmiotem przeprowadzającym szkolenia, zwanym dalej „Organizatorem” jest HAIR ACADEMY Sp. 

z o.o. NIP: 9571111306 REGON: 381832484 ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk. 

2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z programem kursu. 

3. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest uiszczenie opłaty.  

4. W razie rezygnacji ze szkolenia, mniej niż 14 dni przed szkoleniem, przedpłata nie podlega 

zwrotowi. 

5. W przypadku rezygnacji z zajęć przed zakończeniem kursu, jak również nieprzystąpieniu do 

szkolenia z przyczyn leżących po stronie uczestnika, Kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy. 

6. Szkolenia prowadzone są zgodnie z terminarzem. 

7. HAIR ACADEMY zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia lub Instruktora prowadzącego lub 

odwołania szkolenia, w przypadku niewystarczającej ilości zapisów na szkolenie. 

8. Każdy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu) przez Organizatora celem zawarcia 

umowy i jej realizacji w celach marketingowych. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

9. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne dokonywanie przez Organizatora, jako administratora, 

następujących czynności przetwarzania danych osobowych Uczestnika w postaci wizerunku: 

-utrwalenie wizerunku w czasie sesji Organizatora, w formie fotografii cyfrowej lub analogowej,  

-dalsze opracowywanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa wyżej, według uznania 

Organizatora, w tym zwielokrotnianie, przeróbki, adaptacje, automatyczne przetwarzanie,  

-rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa wyżej, bez ograniczeń w zakresie miejsca lub czasu, 

według uznania Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym również w celach promocyjnych lub reklamowych. 

10. Zgody, o których mowa wyżej, w punkcie 8 i 9, obejmują również podmioty powiązane i 

współpracujące z Organizatorem – JBS Optima Sp. z o.o. Sp.k. KRS 0000449975 oraz JBS Beauty sp. z 

o.o. sp. k. KRS 0000758846 



 

 

11. Kursanci zobowiązani są do punktualności. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie mimo 

nieobecności któregoś z kursantów. 

12. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. W celu jego 

uzyskania wymagany jest czynnego udziału kursanta w szkoleniu. 

13. W szkoleniu uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty. Kursantom nie wolno 

przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie. 

14. Modelki/modele, uczestniczący w szkoleniu nie mogą przyprowadzać osób towarzyszących na 

szkolenie. 

15. Każdy Kursant podczas szkolenia pracuje wg instrukcji przekazywanej przez Instruktora. 

16. Instruktor ma prawo przerwać prace Kursanta, jeśli ten nie wykonuje poleceń poprawnie lub 

działa na szkodę modelki/modela. 

17. Wszystkich uczestników podczas szkolenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów wideo. 

18. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości stanowisk podczas i po wykonanych pracach 

podczas szkolenia. 

19. Na szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest posiadać własne narzędzia fryzjerskie: suszarkę, 

prostownicę, nożyczki, szczotki, grzebienie, klipsy. 

20. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (instrukcja BHP), w tym 

przestrzegania zakazu palenia papierosów poza wyznaczonymi do tego miejscami. 

21. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania do prowadzącego konieczności pobrania drobnego 

sprzętu fryzjerskiego oraz dbanie o jego należyte użytkowanie.  

22. Uczestnik zobowiązany jest do użytkowania sprzętu będącego na wyposażeniu Hair Academy 

zgodnego z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz bieżącego zgłaszania wszelkich usterek do 

prowadzącego szkolenie/opiekuna szkolenia.  

23. Po szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do zdania prowadzącemu pobranego na szkolenie 

sprzętu fryzjerskiego najpóźniej w momencie zakończenia szkolenia. 

24. Po szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do przekazania prowadzącemu/opiekunowi szkolenia 

informacji o ilości zużytych podczas szkolenia produktów. 

25. Po szkoleniu uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia czy zostały wyłączone użytkowane 

sprzęty elektryczne. 


