
REGULAMIN
§1 Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad zakupów na stronie mmyoga.pl, której

właścicielem jest: Małgorzata Mostowska, NIP 6292352268, REGON: 388922865, Mazurska

8, 05-820 Piastów.

§2 Warunki realizacji usługi

1. W przypadku zakupu warsztatów cena zawiera: noclegi, pełne wyżywienie i codzienne

sesje jogi z Małgorzatą Mostowską. Po zaksięgowaniu opłaty za warsztaty, uczestnik

dostanie powiadomienie mailowe potwierdzające zakup. Potwierdzenie zostanie wysłane w

ciągu jednego dnia roboczego na podany przy płatności przez uczestnika adres mailowy.

2. W przypadku zakupu innego produktu fizycznego tj. torby do ceny towaru widniejącego na

stronie należy doliczyć kwotę za dostawę w wysokości 16 zł. Podana cena dotyczy wysyłki

do Polski. Wysyłka realizowana jest kurierem DPD w ciągu trzech dni roboczych od

zaksięgowania pieniędzy na koncie.

§3 Sprzedaż

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem PayU, co wymaga zaakceptowania regulaminu

tej platformy.

2. Sprzedaż produktów kończy się po wyczerpaniu zapasów.

3. Po udanej transakcji zakupu produktu fizycznego, nabywca zobowiązany jest do

przesłania adresu i telefonu do wysyłki torby, oraz informację, którą torbę wybiera na adres

mailowy: kontact@mmyoga.pl.

4. W przypadku warsztatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca

2010 roku, sprzedaż biletów zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega

fiskalizacji, w związku z czym Nabywca nie otrzymuje po zakupie paragonu.

§4 Zwroty

1. W przypadku zakupu warsztatów zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta,

Nabywca nie ma możliwości dokonania zwrotu zakupionego udziału w warsztatach. W

przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie, Nabywca może znaleźć osobę, która

odkupi od niego miejsce. Nabywca, który nie stawił się na warsztatach – nie może go

wymienić na miejsce na innych warsztatach.
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2. W przypadku zakupu torby - Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony towar

bez podania przyczyny. Kwota za produkt będzie zwrócona na podane przez nabywcę konto

w ciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje związane z przebiegiem Warsztatów jak i zakupionymi Produktami można

zgłaszać Sprzedającemu w formie mailowej na adres: kontakt@mmyoga.pl w terminie do 14

dni od zakończenia Warsztatów lub 14 dni od zakupu produktu.

2. Sprzedający poinformuje Nabywcę o decyzji w sprawie reklamacji w terminie do 14 dni od

jej otrzymania. Powiadomienie nastąpi w formie e-mail na adres poczty elektronicznej, z

którego przesłano reklamację.

§6 Dane osobowe

1. Uzyskane przez Organizatora dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do wykonania

umowy dotyczącej uczestnictwa w warsztatach oraz sprzedaży produktów fizycznych.

2. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu oraz do

zmian poprzez ich poprawienie, uzupełnienie lub żądanie zaprzestania przetwarzania.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży należy kierować na adres mailowy:

kontakt@mmyoga.pl.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2021 r.


