REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH KONCEPT DORAD

1. Bony podarunkowe, których dotyczy Regulamin sprzedawane są przez firmę Koncept DORAD z
siedzibą w 41-500 Chorzów, przy ul. Karpińskiego 1a/6, NIP 6272720792.
2. Koncept DORAD oferuje w sprzedaży bony podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do
udziału w kursach, szkoleniach i warsztatach na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.
3. Koncept DORAD posiada w ofercie następujące rodzaje bonów podarunkowych:
a) Bon uprawniający do udziału w kursie samodzielnej pielęgnacji kopyt I stopnia, zwany: Bon
podarunkowy – kurs samodzielnej pielęgnacji kopyt.
b) Bon uprawniający do udziału w jednodniowym, sześciomodułowym szkoleniu praktycznego
żywienia koni, zwany: Bon podarunkowy - Sześciomodułowe szkolenie praktycznego
żywienia koni.
c) Bon uprawniający do udziału w jednodniowych warsztatach horse coachingu, zwany: Bon
podarunkowy – Warsztaty HORSE COACHINGU.
4. Ceny bonów podarunkowych:
a) Bon podarunkowy – kurs samodzielnej pielęgnacji kopyt: 380 zł
b) Bon podarunkowy - Sześciomodułowe szkolenie praktycznego żywienia koni: 180 zł
c) Bon podarunkowy – Warsztaty HORSE COACHINGU: 400 zł
5. Aby dokonać zakupu bonu podarunkowego Koncept DORAD należy wysłać wiadomość e-mail na
adres biuro@dorad.pl w temacie wiadomości wpisując „Zakup bonu podarunkowego”. W treści
wiadomości należy wskazać którego kursu, szkolenia lub warsztatów dotyczy wybrany bon oraz
podać adres wysyłki. W mailu zwrotnym zostanie przekazany numer konta Koncept DORAD. Bon
zostanie wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na
wskazany w mailu adres.
6. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w okresie
wskazanym na bonie podarunkowym.
7. Koncept DORAD oświadcza, że w okresie wskazanym na dokumencie bonu podarunkowego
zorganizowane będą co najmniej po 4 szkolenia, kursy i warsztaty odpowiadające szkoleniom,
kursom i warsztatom wskazanym na bonie podarunkowym.
8. Rezerwacja miejsca na szkoleniu, kursie lub warsztatach, z których posiadacz bonu
podarunkowego zamierza skorzystać w ramach bonu podarunkowego, powinna być dokonana w
okresie co najmniej 2 tygodni przed datą wybranego szkolenia, kursu lub warsztatów. W
przypadku zgłoszenia rezerwacji miejsca po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
Koncept DORAD dokona rezerwacji miejsca wyłącznie w przypadku dostępności miejsc.
9. Koncept DORAD oświadcza, iż nie odpowiada za niemożność skorzystania z bonu
podarunkowego przez jego posiadacza w każdym przypadku, gdy zgłoszenie rezerwacji miejsca
nastąpi po wyznaczonym terminie określonym w punkcie 8. lub po terminie ważności bonu
podarunkowegow. W szczególności, w takim przypadku posiadacz bonu podarunkowego nie
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będzie uprawniony do skorzystania z innego nieodpłatnego udziału w szkoleniu, kursie lub
warsztatach bądź do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany bon.
Niewykorzystanie bonu podarunkowego po dokonaniu zgłoszenia na wybrany kurs, szkolenie lub
warsztaty określony na bonie podarunkowym, jest równoznaczne z utratą ważności bonu
podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Koncept DORAD
z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
Posiadacz bonu podarunkowego może z niego skorzystać w jeden z następujących sposobów:
a) Wybrać kurs, szkolenie lub warsztaty odpowiadające treści posiadanego bonu
podarunkowego z oferty, która pojawia się na bieżąco na stronie www.dorad.pl w zakładce
„TERMINARZ” i przesłać zgłoszenie uczestnictwa z dopiskiem „Korzystam z bonu
podarunkowego”.
b) (1) Wybrać dowolne miejsce, spełniające warunki niezbędne do organizacji wybranego kursu,
szkolenia lub warsztatów na terenie Polski i (2) ustalić z Koncept DORAD dogodny termin
kursu i (3) zebrać minimalną grupę uczestników, którzy wezmą udział we wskazanym kursie,
szkoleniu lub warsztatach w terminie i miejscu określonym w (1). W przypadku wyboru
sposobu b) niezbędne jest poczynienie ustaleń posiadacza bonu i Koncept DORAD co do
warunków, jakie musi spełniać miejsce, minimalnej grupy uczestników oraz terminu kursu,
szkolenia lub warsztatów w terminie co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem
kursu, szkolenia lub warsztatów.
Posiadacz bonu podarunkowego uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez
skorzystanie z konkretnego kursu, szkolenia lub warsztatów na który bon ten został wystawiony.
Rezerwację miejsca na kursie, szkoleniu lub warsztatach uznaje się za skutecznie dokonaną pod
warunkiem jej potwierdzenia przez Koncept DORAD 48 godzin od daty otrzymania rezerwacji,
na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości.
Koncept DORAD nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych.
Koncept DORAD zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów
podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają
wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznany zostanie
przez Koncept DORAD za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony przez Koncept
DORAD na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.
Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy akceptuje
warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
Kupujący bon podarunkowy zobowiązany jest przed przekazaniem bonu podarunkowego
poinformować osobę, której przekaże bon podarunkowy o warunkach korzystania z bonów
podarunkowych zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z
treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww.
informacji posiadaczowi bonu podarunkowego, o których mowa powyżej Kupujący ponosi pełną

odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia posiadacza
bonu podarunkowego.
21. Przyjęcie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu podarunkowego
akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

