
Regulamin Sandler Selling Camp

obowiązuje od: 04.07.2022

1. Cena stanowiąca przedmiot oferty obejmuje udział w spotkaniach warsztatowych, zestaw
materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, lunch, nocleg. All in! Dbamy o wszystko :-)

2. Zgłoszenie następuje w momencie otrzymania przez nas, a więc 321 GROW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. płatności i wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu. Płatności
powinieneś dokonać na poniżej wskazane konto bankowe: Odbiorca: 321 GROW SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. 00-801 Warszawa, Chmielna 73; Bank: mBank
43 1140 2004 0000 3402 8236 8721. Dokonując zgłoszenia, akceptujesz niniejszy regulamin.

3. Dokładne informacje wraz z potwierdzeniem uczestnictwa wyślemy nie później niż 3 dni przed
rozpoczęciem każdego zjazdu. Damy sporo czasu na spakowanie niezbędnych rzeczy :-)

4. O przyjęciu na Sandler Selling Camp decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo
do nie przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danej edycji będzie już zamknięta oraz
w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób. W obydwu przypadkach wpłacona
przez Ciebie kwota zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania programu.
Fair, prawda?

5. Ważne jest dla nas, aby mieć możliwość zmiany terminu spotkania. O proponowanych
zmianach zwykle powiadamiamy z 7-dniowym wyprzedzeniem. Niezwykle rzadko nam się to
zdarza!

6. Plany się zmieniają, więc jeśli będziesz musiał zrezygnować z programu z ważnego powodu,
niezwłocznie powiadom nas o tym, a jeśli zrobisz to na 7 dni przed rozpoczęciem zjazdu,
zwrócimy Ci 1/4 część uiszczonej ceny jeśli płacisz ratalnie. W przypadku, gdy zapłaciłeś z
góry, zwrócimy 100% wpłaty. Uiszczoną opłatę możesz też przenieść na kolejną edycję
Sandler Selling Camp.

7. Zamawiający uczestnictwo w programie lub/i Uczestnik zobowiązuje się uiścić zapłatę za
program w pełnej wysokości lub w części przed startem programu. Umożliwiamy płatność
nawet w czterech ratach. Na płatność ratalną liczymy najpóźniej na 3 dni przed każdym
zjazdem.

8. Tak - musimy :-) Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej jako: „RODO”) jest 321 GROW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000968465,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, posiadającą NIP 5272999598 i REGON 521835780 (dalej jako:
„Administrator”).

http://m.st/

