
Regulamin Akademii Mikrusów 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Emilia Ziembicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Emilia Ziembicka, ul. 

Reduty Ordona 56/1, 71-203 Szczecin, NIP: 8522683338, REGON: 522328274 jest 

organizatorem warsztatów/kursów/kursów wyjazdowych, zwana dalej Organizatorem. 

2. Organizator organizuje szkolenia w formie jednodniowych warsztatów, zwanych dalej 

Warsztatami, kursów o charakterze cyklicznym zawierających więcej niż jedne spotkanie 

organizowanych w miejscu pobytu Uczestnika zwanych dalej Kursami, kursów wyjazdowych 

o charakterze Kursów organizowanych poza miejscem pobytu Uczestnika zwanych dalej 

Kursami Wyjazdowymi. Wszystkie formy ww. zajęć zbiorczo nazywane będą Zajęciami. 

3. Osoba przystępująca do Zajęć zwana jest dalej Uczestnikiem. 

4. Niniejszy regulamin określa obowiązki Organizatora i Uczestnika. 

5. Uczestnik musi być pełnoletni lub być pod nadzorem osoby pełnoletniej, która odpowiada za 

czyny nieletniego Uczestnika jak za swoje.  

6. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone przez psa na 

rzecz innych osób, zwierząt i przedmiotów. 

§2 

Obowiązki Organizatora 

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia do Zajęć osobiście lub przez wyznaczone 

przez siebie osoby trzecie zwane dalej Szkoleniowcami. 

2. Organizator oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia Zajęć. 

3. Organizator oświadcza, że w przypadku zlecenia Szkoleniowcom wykonania 

przeprowadzenia Zajęć sprawdzi uprzednio posiadane przez nie kwalifikacje. 

§3 

Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik ma obowiązek dokonać ustalonej z Organizatorem zapłaty przelewem za wzięcie 

udziału w Zajęciach przed dniem jego rozpoczęcia, pod rygorem niedopuszczenia do 

uczestnictwa. Uczestnik powinien okazać dowód zapłaty lub przesłać dowód zapłaty 

wiadomością e-mail przed rozpoczęciem Zajęć. 

2. Uczestnik ma obowiązek przyprowadzić na Zajęcia psa wypoczętego, którego potrzeby 

fizjologiczne zostały zaspokojone. Organizator wskazuje, że niewskazane jest karmienie psa 

na 4 godziny przed chwilą rozpoczęcia Zajęć. 

3. Pies Uczestnika musi posiadać komplet szczepień dostosowany do jego wieku, posiadać 

aktualne odrobaczenie oraz być zabezpieczony przeciwko pasożytom. Uczestnik 

zobowiązany jest do posiadania książeczki zdrowia psa i okazania jej Organizatorowi lub 

Szkoleniowcowi na wezwanie. 

4. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora lub Szkoleniowca przed 

przystąpieniem do  Zajęć o dolegliwościach swojego psa, w szczególności przebytych 

zabiegach, posiadanych zwyrodnieniach. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do trzymania psa na uwięzi podczas trwania Zajęć oprócz 

sytuacji gdy Organizator lub Szkoleniowiec wyraźnie nie zezwoli na zwolnienie psa z uwięzi. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Zajęciach z posiadanym przez siebie zapasem 

atrakcyjnych dla psa smakołyków, ponadto Uczestnik powinien posiadać miskę z wodą, 

woreczki na nieczystości, kliker. Organizator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego 



poinformowania Uczestnika o dodatkowym wyposażeniu koniecznym do przeprowadzenia 

Zajęć.  

7. Uczestnik zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim psie.  

8. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania poleceń Organizatora lub Szkoleniowca. 

§4 

Uprawnienia Organizatora oraz Szkoleniowców 

1. Uczestnik może nie zostać dopuszczony do zajęć jeśli jego pies nie posiada aktualnych 

szczepień, aktualnego odrobaczenia, posiada psa chorego lub bezpośrednio po zabiegu 

chirurgicznym.  

2. Organizator oraz Szkoleniowiec ma prawo odmówić uczestnictwa Uczestnikowi w zajęciach 

jeśli pies Uczestnika jest agresywny, posiada zaburzenia socjalizacyjne wykluczające jego 

udział w Zajęciach. 

3. Organizator oraz Szkoleniowiec ma prawo odmówić uczestnictwa Uczestnikowi jeśli 

zaobserwuje u psa Uczestnika objawy świadczące o bólu, stresie czy chorobie.  

4. Organizator oraz Szkoleniowiec ma prawo odmówić uczestnictwa Uczestnikowi jeśli 

zaobserwuje u Uczestnika zachowania agresywne wobec psa. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty i godziny Zajęć. W 

przypadku zmiany daty konkretnego spotkania z Kursu przesuwa się on o kolejny cykl. 

Organizator zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Uczestnika.  W 

przypadku odwołania całego kursu, uczestnik otrzymuje zwrot kosztów lub może 

pozostawić opłatę na rzecz kolejnych Zajęć. 

 

§ 5 

Uprawnienia uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do jednorazowej absencji w jednych zajęciach w cyklu Kursu i 

odebrania uczestnictwa w zajęciach odpowiadających tematyce tych pominiętych z kolejną 

grupą Kursową, o ile Uczestnik poinformuje Organizatora o absencji z tygodniowym 

wyprzedzeniem. O zorganizowaniu kolejnej grupy Kursowej Organizator powiadomi 

Uczestnika drogą mailową, nie później niż tydzień przed terminem odrabianego spotkania 

Kursowego. 

2. W przypadku niepoinformowania Organizatora o absencji na Zajęciach, Uczestnik nie ma 

prawa do odebrania uczestnictwa w zajęciach z inną grupą warsztatową, ani do zwrotu 

pieniędzy. 

3. Uczestnik może na warunkach ustalonych z Organizatorem dokonać dopłaty i skorzystać z 

indywidualnej formy spotkania z zakresu Kursu na których był nieobecny.  

4. Uczestnik może zrezygnować z Kursu i Warsztatu z prawem do zwrotu płatności, w sytuacji, 

w której poinformuje o tym fakcie Organizatora na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia 

Kursu lub Warsztatu.  

5. Uczestnik może zrezygnować z Kursu i Warsztatu z prawem do zwrotu połowy płatności, w 

sytuacji, w której poinformuje o tym fakcie Organizatora na tydzień przed dniem rozpoczęcia 

Kursu lub Warsztatu. 

6. Uczestnik może zrezygnować z Kursu Wyjazdowego, jednak nie przysługuje mu prawo do 

zwrotu płatności, nawet częściowego. Kurs Wyjazdowy organizowany jest z dużym 

wyprzedzeniem, a Organizator na poczet jego zorganizowania zobowiązany jest do 

uiszczenia płatności podmiotom zewnętrznym bez prawa do jej zwrotu.  


