
 

 

REGULAMIN 

U – rodziny. Szkoła rodzenia Mirzyńska&Tryka 

 

§ 1 Zagadnienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w zajęciach U – 
rodziny. Szkoła rodzenia Mirzyńska&Tryka (zwaną dalej: „U – rodziny”) 

2. Podmiotami prowadzącymi „U – rodziny” są  
Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowo Rodzinnej Lucyna Mirzyńska z siedzibą w 
Krakowie przy ul. Koszykarskiej 7/5, 30 – 717 Kraków NIP: 6791795653  
oraz  
Indywidualna Praktyka Położnej Agnieszka Korczyńska-Tryka z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Kielecka 3/2, 31-526 Kraków, NIP  9191768566 
zwane dalej „Organizatorkami” 

3. Zgłoszenie się do uczestnictwa w zajęciach do „U – rodziny” na zasadach opisanych w 
niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu 
i akceptacją całego Regulaminu przez zgłaszającą się osobę. 

 

§ 2 Warunki rejestracji na kursy „U – rodziny” 

1. Na zajęcia „U – rodziny” mogą zapisać się i w nich uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby 
fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach „U – rodziny” odbywają się poprzez formularz 
rejestracyjny dostępny na stronie internetowej „U – rodziny”, lub poprzez maila kontaktowego  
kontakt@u-rodziny.com.pl lub poprzez podany na stronie internetowej telefon kontaktowy. 

3. Warunkiem dokonania zgłoszenia do „U – rodziny” jest podanie swoich danych osobowych – 
imienia i nazwiska (w przypadku pary imion i nazwisk obojga uczestników), maila i telefonu 
kontaktowego oraz dokonania zapłaty na warunkach i w wysokości wskazanej przez „U – 
rodziny”.  

4. Obowiązkiem Organizatorek jest wysłanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i rezerwacji 
wskazanego kursu/ów droga elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia 
drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracji. W przypadku 
niewysłania potwierdzenia w wskazanym terminie przez Organizatorki osoby rejestrujące się 
mają prawo do wycofania zgłoszenia i zwrotu wpłaconych środków w pełnej wysokości.  

5. Otrzymanie maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia i rezerwacji przez „U – rodziny” jest 
równoznaczne z zakończeniem procedury rejestracji na zajęcia.  

6. Osoba lub osoby dokonujące rejestracji mogą zapisać się na dowolną liczbę wskazanych 
kursów.  



 

 

7. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń na wskazany kurs „U – rodziny” zastrzega sobie 
prawo do odwołania kursu. W przypadku nieotwarcia lub odwołania kursu Organizatorki 
zobowiązane są do zwrotu opłat zapisanym uczestnikom.  

§ 3 Warunki uczestnictwa w kursach 

1. Warunkiem możliwości uczestnictwa w kursach prowadzonych przez „U – rodziny” jest 
pozytywne przejście procesu rekrutacji opisanego w § 2 regulaminu.  

2. Osoby, których zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane przez Organizatorki zwane są 
w dalszej części regulaminu Uczestnikami 

3. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w kursach w terminach i na zasadach 
wskazanych w regulaminie. Brak obecności na zajęciach nie zobowiązuje „U – rodziny” do 
zwrotu dokonanej za kurs zapłaty.  

4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odrobienie zajęć w innym, wskazanym przez 
prowadzącego terminie. Sytuacje te rozpatrywane są indywidualnie.  

5. Organizatorki zapewniają Uczestnikom dostęp do niezbędnego sprzętu. Za szkody 
powstałe podczas użytkowania wyposażenia „U – rodziny” ponoszą odpowiedzialność 
Uczestnicy.  

6. Zajęcia z bloku fizjoterapii wymagają odpowiedniego ubrania sportowego. Brak ubrania 
sportowego skutkować może brakiem możliwości odbycia zajęć przez Uczestnik/ów.  

7. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń prowadzących kursy, szczególnie 
związanych z zdrowiem i bezpieczeństwem innych uczestników zajęć.  
 

§ 4 Bloki kursów i opłaty 

1. Zajęcia z „U – rodziny” prowadzone są w ramach pięciu bloków tematycznych: szkoła 
rodzenia, porady laktacyjne, fizjoterapia, dla ambitnych, strefa dziadka/babci. Zajęcia 
prowadzone w ramach bloków tematycznych są wyszczególnione na stronie internetowej 
„U- rodziny”.  

2. Udział w zajęciach jest odpłatny. Obowiązują ceny podane na stronie internetowej w 
zakładce „Oferta”. Pakiety promocyjne oferowane przez „U – rodziny” obejmują grupę 
zajęć z danego tematu. Informacje o szczególnych promocjach i zniżkach można uzyskać 
kontaktując się bezpośrednio z „U – rodziny”.  

3. Zajęcia odbywają się według harmonogramu umieszczonego na stronie „U – rodziny”. W 
uzasadnionych sytuacjach „U – rodziny” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. W 
takim przypadku Uczestnikom zastanie zwrócona opłata za kurs na konto z którego została 
dokonana zapłata.  
 

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w kursie 
1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w formie pisemnej, za pośrednictwem maila „U 

– rodziny”. Dokonanie rezygnacji z kursu nie krócej niż 14 dni przed dniem jego 
rozpoczęciem upoważnia Uczestnika do zwrotu 50% opłaty kursowej.  



 

 

Rezygnacja dokonana po tym terminie nie daje możliwości zwrotu poniesionych opłat 
przez Uczestnika. 

2. W wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych medycznie przypadkach rezygnacji 
z uczestnictwa w kursie możliwym jest o ubieganie się u Organizatorek o zwrot całości 
zapłaty za kurs. Sprawy te rozpatrywane są indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu na 
adres mailowy „U – rodziny”.  
 

§ 6 Administrowanie danymi osobowymi 
1. Osoba dokonująca zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email) w celach związanych z 
rejestracją i uczestnictwem w zajęciach „U – rodziny” (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, 
tj. m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego 
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak bez ich podania niemożliwa jest rejestracja i udział w zajęciach „U – rodziny”.  

2. Administratorem uzyskanych w ten sposób danych osobowych są Organizatorki. We 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 
kontaktować się z pod adresem mailowym „U – rodziny”: kontakt@u-rodziny.com.pl. Dane 
osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane 
będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym powstał po 
stronie Organizatorek obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w „U – rodziny” 

3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
1. W przypadku wprowadzenia zmian do treści Regulaminu, zmiany wchodzą w życie z 

dniem ich publikacji na stronie internetowej „U – rodziny” http://u-rodziny.com.pl. Do 
Uczestników, którzy zgłosili się do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia przed wejściem w 
życie zmian Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie 
zgłoszenia do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników oraz wszystkich 
3. zainteresowanych na stronie internetowej „U – rodziny” oraz w miejscu odbywania 

kursów.  
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 


