REGULAMIN
WSPÓLPRACY Z TRENEREM DAWIDEM BUKIELEM

§1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa organizację i przebieg realizacji wybranego programu tj.
żywieniowego/treningowego/suplementacji oraz prawa i obowiązki Uczestnika
Programu.

§2
Organizacja i przebieg realizacji wybranego programu
1. Trener Dawid Bukiel świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
następujące usługi: konsultacje dietetyczne, zdrowego żywienia i suplementacji oraz
opracowanie i prowadzenie treningów sportowych.
2. Usługi określone w pkt.1 świadczone są odpłatnie, na podstawie umów
cywilnoprawnych.
3. Podjęcie współpracy z Trenerem następuje na zasadzie dobrowolności wyboru
programu przez Uczestnika i za jego zgodą.
4. Przed podjęciem współpracy i rozpoczęciem realizacji wybranego programu Uczestnik
wypełnia formularz wywiadu dotyczący stanu zdrowia, który wymaga uaktualniania w
wypadku jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia Uczestnika.
5. Uczestnik programu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub opiekun
prawny Uczestnika, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby
niepełnoletniej) składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
6. Trener prowadzi dokumentację Uczestnika dotyczącą realizacji wybranego programu.
§3
Zakres świadczonych usług
1. Trener Dawid Bukiel świadczy usługi w zakresie:
– konsultacji dietetycznych i zdrowego żywienia;
- konsultacji w zakresie suplementacji;
- opracowania programu treningowego;

- prowadzenia treningów sportowych.
2. Konsultacje wskazane w pkt.1 nie mają charakteru konsultacji medycznych.

§4
Zasady wykonywania usług i regulowania płatności
1. Trener konsultacji udziela „on-line” bądź w czasie osobistego spotkania z Uczestnikiem.
2. Termin i miejsce osobistego spotkania Trener uzgadnia z Uczestnikiem telefonicznie lub
mailowo.
3. Treningi sportowe odbywają się w miejscachi w godzinach wskazanych przez Trenera.
Uczestnik ponosi koszty przeprowadzenia treningu w placówce sportowej, w tym
opłatę za wstęp Trenera.
4. Trener w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Uczestnikiem opracowuje w formie
pisemnej indywidualny program dla każdego Uczestnika z wybranego przez niego
zakresu. Wszelkie zmiany opracowanego programu są dodatkowo płatne.
Uczestnik nie może rozpowszechniać programu opracowanego przez Trenera. W
wypadku udostępnienia programu innej osobie Uczestnik zapłaci Trenerowi karę
umowną w kwocie 5.000 zł. Trener poza karą umowną może dochodzić odszkodowania
z tytułu szkody wyrządzonej rozpowszechnianiem programu przez Uczestnika.
5. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za opracowanie programu
nawet, gdy nie przystąpi do jego realizacji.
Nie realizowanie przez Uczestnika programu opracowanego przez Trenera, nie
przychodzenie na treningi sportowe nie uprawnia Uczestnika do domagania się zwrotu
wynagrodzenia uiszczonego Trenerowi.
6. Trener każdorazowo indywidualnie określa wysokość wynagrodzenia za konsultację,
opracowanie i realizację programu dla Uczestnika.
7. Wynagrodzenie płatne jest w uzgodnionym terminie, gotówką lub na rachunek
bankowy wskazany przez Trenera.
8. Za zgodą Trenera płatność może być dokonana w innym terminie lub w ratach.

§5
Prawa i obowiązki Uczestnika
Prawa:
1. Uczestnik ma prawo do uzyskania przystępnej i pełnej informacji o przebiegu i
ewentualnych
skutkach
ubocznych
proponowanego
programu
żywieniowego/treningowego/suplementacji.

2. Uczestnik ma prawo wglądu do dokumentacji sporządzanej przez Trenera, w tym do
otrzymania jej kopii po uiszczeniu opłaty.
3. Uczestnik może w dowolnym terminie przerwać realizowanie programu, z tym że
ponosi wszelkie ryzyko związane z podjęciem takiej decyzji.
Obowiązki:
1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Trenera. W wypadku
nieprzestrzegania i nie stosowania się do zaleceń Trenera, Uczestnik ponosi wszelkie
ryzyko z tym związane.
2. Uczestnik jest zobowiązany do udzielania Trenerowi informacji dotyczących stanu
zdrowia, w tym o złym samopoczuciu przed, w czasie i po treningu oraz o negatywnych
objawach zdrowotnych stosowania się do zaleceń żywieniowych Trenera oraz
zaleconej suplementacji.
3. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji medycznej, w tym wyników
badań krwi wymaganych przez Trenera.
4. W wypadku realizowania programu w placówkach sportowych wskazanych przez
Trenera, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w
tej placówce, w tym do używania odpowiedniej odzieży i obuwia.
Reklamacja i gwarancja.
1. Na produkty cyfrowe sprzedawane w niniejszym serwisie nie jest przyznawana gwarancja.
2. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych
w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być
składane wyłącznie na adres e-mail coaching@dawidbukiel.pl lub za pomocą formularz
kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres
e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym
przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające identyﬁkację Kupującego,
przedmiot reklamacji oraz żądania związane ze sposobem załatwienia reklamacji.
5. W przypadku, gdy Sprzedawca otrzyma niekompletną reklamację, Sprzedawca wezwie
Kupującego do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia reklamacji
bez rozpoznania.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dniu od doręczenia reklamacji
Sprzedawcy.

Prawa konsumenta.
1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od
umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub
pocztą elektroniczną na adres coaching@dawidbukiel.pl).
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Sprzedawca został poinformowany o skutecznym wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Dane Kontaktowe oraz adres obsługi klienta.
DB WORLD Sp. Z o. o.
Ul. Gen.Stefana Grota-Roweckiego 100C
52-232 Wrocław
NIP:899285229
REGON:381580019
KRS:0000753031
Tel: 574 522 777
Adres@: coaching@dawidbukiel.pl

§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Trenerem będą
rozwiązywane w drodze mediacji.
2. W wypadku nie zawarcia ugody przed mediatorem, ewentualne sprawy sądowe będą
rozpoznawane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca wykonywania
działalności gospodarczej przez Trenera.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem15.02.2017 r.

Regulamin opracowała adw. Grażyna Biernat
Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie i wykorzystywanie niniejszego Regulaminu bez
zgody Dawida Bukiela lub adw. Grażyny Biernat jest zabronione.

