Regulamin płatności
Światowy Dzień Marzyciela
§ 1 Definicje i postanowienia ogólne

- Regulamin Płatności – Niniejszy regulamin określający warunki płatności za zakupione usługi,
- Organizator - Fundacja Swim For a Dream, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 70 m. 33, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000486692, o numerze NIP: 725-20-72-652 oraz REGON: 101711071,

- Uczestnik - Osoba nabywająca pakiet startowy,
- System Rejestracji – Formularz zgłoszeniowy, dostępny na
stronie www.swiatowydzienmarzyciela.pl,
- Pośrednik płatności – Serwis PayU

1.
Uczestnik kupując pakiet startowy w jakiejkolwiek przewidzianej w regulaminie
formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie Płatności i w
Regulaminie Płatności serwisu PayU (https://www.payu.pl/regulaminy) oraz zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
2.
Fundacja Swim For a Dream, prowadzi sprzedaż pakietów startowych
uprawniających do wzięcia udziału w wydarzeniu Światowy Dzień Marzyciela. Fundacja jest
Organizatorem wydarzenia.
3.
Uczestnik, kupując pakiet startowy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu wydarzenia Światowy Dzień Marzyciela, który jest udostępniony na stronie
internetowej www.swiatowydzienmarzyciela.pl
4.
Każdy Uczestnik, przed udaniem się na wydarzenie powinien sprawdzić na stronie
internetowej www.swiatowydzienmarzyciela.pl, czy wydarzenie Światowy Dzień Marzyciela
nie zostało odwołane lub czy nie nastąpiły zmiany organizacyjne mogące mieć wpływ na
realizację usługi przez Organizatora.
5.
Dokonanie płatności przez Uczestnika celem realizacji zakupu Pakietu Startowego
oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683). Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy, Uczestnikowi
zawierającemu umowę o świadczenie usług w zakresie organizacji wydarzenia, poprzez

rejestrację na stronie oraz nabywającemu Pakiet Startowy poprzez stronę
www.swiatowydzienmarzyciela.pl , nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
6.
Zawarta na podstawie Regulaminu Płatności umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia
do dnia jej wykonania, które odbywa się poprzez realizację wydarzenia Światowy Dzień
Marzyciela przez Organizatora.
7.
Organizator zakazuje odsprzedaży pakietów startowych, zakupionych za
pośrednictwem strony www.swiatowydzienmarzyciela.pl, osobą trzecim. Organizator
zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wzięcia udziału w próbie uczestnika, który odkupił
pakiet startowy pomijając procedury wyznaczone przez Organizatora.
8.
Organizator informuje, że nie prowadzi wysyłki pakietów startowych do
uczestników. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu wydarzenia, w pkt.
rejestracji wskazanym przez organizatora.

§ 2 Opłata za Pakiet Startowy
Opłata dotyczy zakupu pakietu startowego upoważniającego do udziału w próbie ustanowienia
Rekordu Guinnessa, podczas wydarzenia Światowy Dzień Marzyciela, które odbędzie się w dniach 89 września 2018 r. w Łodzi.

§ 3 Wysokość opłat brutto

Opłaty różnią się w zależności od dnia, w którym Uczestnik nabywa pakiet i wynoszą odpowiednio:
a)

38.80 zł, przy zakupie do dnia 31.07.2018 r.

b)

48,80 zł, przy zakupie od dnia 1.08.2018 r. do dnia 06.09.2018 r.

§ 4 Formy dokonywania płatności
Płatności za pakiet startowy można dokonać w następujących formach:
- Kartą kredytową/płatniczą do dnia 6.09.2018 r. (lub do wyczerpania zapasów). Przekierowanie do
płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej www.swiatowydzienmarzyciela.pl.
Potwierdzenie płatności zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.
- Przelewem bankowym. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio ze strony internetowej
www.swiatowydzienmarzyciela.pl.
UWAGA: płatności, które w opisie transakcji nie będą zawierały numeru transakcji nie zostaną
zidentyfikowane i przypisane do konta Uczestnika.

§ 5 Dzień wpłaty
Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu na konto PayU.

§ 6 Faktura
W celu otrzymania faktury należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres e-mail:
biuro@sfad.pl.

§ 7 Problemy z płatnościami
W razie problemów lub pytań dotyczących metod/sposobów płatności prosimy o kontakt na
https://www.payu.pl/pdf-generator#no-back, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich, zakupionych za pośrednictwem PayU pakietów
startowych.
Zakupione pakiety nie podlegają wymianie i zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty
lub kradzieży Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia postępowania
reklamacyjnego.
Wszelkie roszczenia, pytania lub reklamacje dotyczące pakietów startowych należy kierować drogą
mailową na adres biuro@sfad.pl
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Organizator
zastrzega sobie prawo do przedłużenia niniejszego terminu, gdyby rozpatrzenie reklamacji wiązało się
z nadmiernymi trudnościami, niezależnymi od Organizatora lub wymagałoby uzyskania wiadomości
specjalnych. Organizator może zwrócić się do Uczestnika o podanie dodatkowych informacji, w
związku z postępowaniem reklamacyjnym.

§ 9 Prywatność
1. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby
prawidłowego rozliczenia płatności oraz realizacji usługi polegającej na organizacji
wydarzenia.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowego
rozliczenia płatności oraz realizacji usługi.
3. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.
4. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
5. Szczegóły dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych znajdują się w regulaminie
wydarzenia Światowy Dzień Marzyciela dostępnym na stronie
www.swiatowydzienmarzyciela.pl
6. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych, w związku z organizacją próby jest
Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w próbie bicia Rekordu Guinnessa, która będzie miała miejsce w trakcie
wydarzenia Światowy Dzień Marzyciela. Osobom, które podały dane osobowe
(Uczestnicy), przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz
odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Uczestników
próby będą przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenie

próby. Dane Osobowe Uczestników mogą również zostać udostępnione firmom
partnerskim wydarzenia w celach marketingowych.

§ 10 Akceptacja regulaminów
Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
Regulaminem serwisu PayU (https://www.payu.pl/regulaminy) oraz z Regulaminem wydarzenia
Światowy Dzień Marzyciela dostępnym na stronie www.swiatowydzienmarzyciela.pl oraz
zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2.
W razie sporów z Uczestnikiem sądem właściwym do ich rozpoznania będzie
sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3.
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, z mocą obowiązująca od
13.06.2018 r.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty, miejsca wydarzenia.

5.
Organizator może dokonać wszelkich zmian niniejszego Regulaminu, bez
podawania przyczyny.

Organizator

