
REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Przelewy24 

§ 1 
Postanowienia ogólne. 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Facebar Academy poprzez stronę 
www.szkoleniakosmetyczne.com.pl za pośrednictwem Serwisu Przelewy24. 

§ 2 
Definicje. 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
Odbiorca płatności - FACEBAR ACADEMY Krzysztof Kinas 81-583 Gdynia ul. Wzgórze Bernadowo 240, NIP 
5860168322, REGON 191188828. 
Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy 
płatności. 
Operator płatności – Przelewy24 – System płatności Przelewy24 należy do spółki PROPAY 60-327 Poznań ul. 
Kanclerska 15 , NIP: 7792369887, REGON: 3013455068, KRS: 0000412357 Serwis  internetowy – serwis Przelewy24 
pośredniczący w przekazywaniu wpłat pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem. 
Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu. 

§ 3  
Płatności. 

Odbiorcą płatności jest Facebar Academy Krzysztof Kinas 81-583 Gdynia ul. Wzgórze Bernadowo 240 NIP 
5860168322, REGON 191188828 . 
Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie Przelewy24 na rzecz Użytkowników 
jest Operator płatności. Operator płatności realizując Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w 
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje 
przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem. Spółka PROPAY spełnia szereg 
rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna 
instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze 
Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi Facebar Academy. 
Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Przelewy24 będą przekazywane na rachunek bankowy: PEKAO 72 1240 
3510 1111 0011 0411 7632. 

§ 4 
Reklamacje i zwroty. 

Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały 
zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie 
elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: szkolenia@facebar.com.pl. Termin 
rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania. 

§ 5 
Zasady wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu oraz odstąpienia od umowy. 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do organizatora korzystając z formularza zgłoszeniowego, 
zamieszczonego w zakładce dotyczącej konkretnego szkolenia. 
2. Aby potwierdzić zgłoszenie, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy dokonać wpłaty zaliczki w terminie 3 
dni od daty zgłoszenia na podany numer rachunku bankowego lub skorzystać z zapłaty online Przelewy24. Wpłata 
zaliczki stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu. Pozostałą kwotę za szkolenie należy wpłacić w dniu 
szkolenia. Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z rezygnacją Zgłaszającego ze szkolenia. 
3. Otrzymanie przez organizatora wpłaty zaliczki jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej osoby na szkolenie. 
Wpłata zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.  
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się w 
zaplanowanym terminie, kwoty wpłacone za szkolenie, zarówno zaliczka jak również cała kwota za szkolenie nie 
podlegają zwrotowi i zostaną zaliczone na poczet udziału w szkoleniu w nowym ustalonym przez 
organizatora terminie.  

§ 6 
Inne. 

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Facebar Academy w Gdyni ul. Wzgórze Bernadowo 
240 oraz na stronie internetowej www.szkoleniakosmetyczne.com.pl. 
W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
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