Regulamin sprzedaży i korzystania z Voucherów
Regulamin sprzedaży i korzystania z Voucherów oferowanych przez Brass Willow Sp. z o.o.
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania Voucherów, zasady ich wykorzystania, prawa i
obowiązki Organizatora oraz Nabywcy oraz zasady ochrony danych osobowych.
2. Podmiotem prowadzącym sprzedaż niżej zdefiniowanych Voucherów jest Brass Willow Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-062), ul. Plac Solny 15, NIP: 897-180-88-26, REGON:
361515701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557976, email: kontakt: brasswillow.pl, nr tel.: +48 881 222 935, zwanym dalej „Organizatorem” lub
„Brass Willow Sp. z o.o”.
3. Nabywcą Voucherów, zwanym dalej: „Nabywcą” może być każda osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabędzie oferowane przez Organizatora vouchery.
4. Voucher stanowi dokument wystawiony przez Brass Willow Sp. z o.o. i uprawnia do nabycia
szkolenia na zasadach ustalonych niniejszym Regulaminem. Obejmuje on przeprowadzenie
akredytowanego szkolenia przez trenera posiadającego odpowiednie licencje, materiały szkoleniowe, podejście oraz zniżki do egzaminów umożliwiających uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Dodatkowo w przypadku indywidualnych Voucherów obejmują one również salę
oraz catering podczas Szkolenia.
§2. Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży są Vouchery uprawniające do nabycia szkolenia prowadzonego przez
Organizatora.
2. Vouchery uprawniają do udziału w następujących szkoleniach:
a) Szkolenie rozwojowe dla Product Ownera
- Pakiet Product Owner (Professional Scrum Foundations + Professional Scrum Product
Owner)
- Pakiet zaawansowany Product Owner (Professional Scrum Product Owner + Professional Scrum Product Owner Advanced)
b) Szkolenia Rozwojowe dla Scrum Mastera
- Pakiet Scrum Master (Professional Scrum Foundations + Professional Scrum Master)
- Pakiet zaawansowany Scrum Master (Profesional Scrum Master + Professional Scrum
Master II)
c) Pojedyncze szkolenia: Professional Scrum Foundations, Professional Scrum Master,
Professional Scrum Master II, Professional Scrum Product Owner

d) Grupowe szkolenia (16-20 osób)
- Poziom I (wybrane szkolenie: Professional Scrum Foundations, Professional Scrum
Master, Professional Scrum Product Owner, Scaled Professional Scrum),
- Poziom II (wybrane szkolenie: Professional Scrum Master II, Professional Scrum Kanban, Professional Scrum with User Experience, Professional Agile Leadership - Essentials, Professional Scrum Product Owner Advanced)
3. Ceny poszczególnych Voucherów kształtują się następująco:
- Professional Scrum Foundations - 2800 zł
- Professional Scrum Master - 3300 zł
- Professional Scrum Master II - 3700 zł
- Professional Scrum Product Owner - 3300 zł
4. Cena zakupu zostanie podwyższona o podatek VAT obowiązujący w dacie zakupu.
5. W przypadku zakupu przez Nabywcę Voucherów na szkolenia grupowe (16-20 osób) Organizator udzieli rabatu w cenie w wysokości 10%.
6. W przypadku zgłoszenia zamiaru zakupu przez Nabywcę więcej niż 10 Voucherów istnieje
możliwość indywidualnego ustalenia ceny z Organizatorem.
§3. Warunki zakupu Vouchera
1.

W celu dokonania zakupu Vouchera należy dokonać w okresie trwania ich sprzedaży tj. w
okresie od 15 listopada 2019 r. do jej zakończenia przez Organizatora łącznie następujących czynności:

a) Zgłoszenie Organizatorowi zamiaru zakupu Vouchera za pośrednictwem e-maila:
kontakt@brasswillow.pl.
b) Dokonanie płatności za wybraną liczbę Voucherów na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury w terminie 14 dni od jej wystawienia zgodnie z danymi w niej zawartymi.
2. W przypadku zakupu Voucherów na szkolenia rozwojowe, Nabywca jest zobowiązany do podania
imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego osoby, dla której pakiet będzie dedykowany nie później niż w ciągu 21 dni od jego zakupu.
3. Nabywca otrzyma zakupione Vouchery za pośrednictwem e-maila.
4. Uiszczona za Vouchery należność nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania go na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku niezapisania się na
szkolenie w określonym terminie i nieprzystąpienia do szkolenia w zapisanym terminie.
§4. Warunki wykorzystania Vouchera
1. Vouchery muszą zostać wykorzystane przez Nabywcę na szkolenie (konkretne lub dowolnie wybrane) odbywające się w 2020 r. Szkolenia objęte Voucherami zostaną wykonane do 15 grudnia
2020 r.

2. Nabywca szkolenia jest zobowiązany zaplanować i zapisać się na szkolenie najpóźniej do końca
września 2020 r. Jeżeli Nabywca nie zapisze się na szkolenie w terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym uprawnienie do wykorzystania Vouchera wygasa.
3. Zapisanie się na szkolenie następuje po potwierdzeniu dostępności terminu przez Organizatora
lub w przypadku szkoleń publicznych – zapisanie się na nie poprzez stronę internetową Organizatora.
4. Vouchery na szkolenia rozwojowe są voucherami imiennymi. W każdym szkoleniu wchodzącym w
skład pakietu może uczestniczyć jedynie osoba, na którą Voucher jest wystawiony. W przypadku,
kiedy dana osoba, na którą jest wystawiony Voucher nie jest już pracownikiem Nabywcy, przeniesienie Vouchera na inną osobę musi zostać indywidualnie uzgodnione z Organizatorem.
5. Vouchery imienne na szkolenia zamknięte Nabywcy możliwe są do zrealizowania tylko w przypadku zakupu 8 voucherów danego typu lub w przypadku zakupu różnych Voucherów, kiedy ilość
osób na każde ze szkoleń wchodzących w skład zakupionych pakietów wynosi 8.
6. Vouchery nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób na rzecz
innych podmiotów.
7. Nabywca ma prawo przełożenia terminu szkolenia najpóźniej do 14 dni przed jego odbyciem. Jest
zobowiązany skontaktować się wówczas z Organizatorem i wybrać zaproponowany przez niego
inny termin szkolenia. W przypadku zgłoszenia zamiaru przełożenia szkolenia w terminie późniejszym niż na 14 dni przed jego odbyciem, Voucher traci ważność i nie może być zrealizowany.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów szkoleń, o ile przeprowadzenie szkolenia w
ustalonym terminie nie będzie możliwe z uwagi na działanie siły wyższej, z powodu zdarzeń losowych dotyczących trenera (choroba, wypadek) lub z innych przyczyn technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia. O niemożliwości przeprowadzenia szkolenia w ustalonym
terminie Organizator poinformuje Nabywcę niezwłocznie po uzyskaniu o tym potwierdzonych
informacji i Strony ustalą nowy termin. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora z
przyczyn o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie krótszym niż 14 dni przed jego
odbyciem ważność Vouchera automatycznie zostaje przedłużona o kolejne 6 miesięcy.
9. W przypadku niedysponowania przez Organizatora wolnymi miejscami na szkolenia odbywającymi się w 2020 r., ważność Vouchera zostaje przedłużona o 4 miesiące.
10. Nabywając Voucher Nabywca nie uzyskuje żadnych praw autorskich przysługujących Organizatorowi do jakichkolwiek utworów wytworzonych przez Brass Willow Sp. z o.o. lub osób działających w jej imieniu.
11. Niewykorzystany Voucher nie podlega zwrotowi ani zamianie na inną usługę.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, uszkodzenia, zniszczenia, utraty czy nie
wykorzystania Vouchera zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem.
§5 Ochrona danych osobowych
1. Organizator jest administratorem danych osobowych Nabywców oraz innych osób korzystających z usług objętych Voucherami.

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Nabywców oraz innych osób korzystających z usług objętych Voucherami są zawarte w Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych, znajdującym się na stronie internetowej Organizatora.
§6 Postanowienia końcowe.
1. Nabywca oświadcza, że wraz z otrzymaniem Vouchera zapoznał się z niniejszym Regulaminem i
zobowiązuje go jego przestrzegania.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
3. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin świadczenia
usług szkoleniowych dostępny na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich wprowadzenia i po ich udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Organizatora.
6. Regulamin podlega prawu polskiemu.

