
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
QUATERNITY - ANAPURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia ….  

I WSTĘP


Drogi Uczestniku, musisz wiedzieć, że niniejszy regulamin powstał w trosce o Twoje i nasze 
największe bezpieczeństwo.


Naszemu działaniu przyświeca uczciwość oraz wysoka dbałość o to, aby zapewnić uczestnikom, 
maksymalną pojemność na integrowanie wszelkich wartości płynących z praktyki jogi. Miejsce, 
dieta, plan dnia, stosowane formy treningów i wykładów oraz wszelkie inne elementy, składające 
się na wydarzenie, nie są przypadkowe, a powstają na bazie głębokiego doświadczenia i 
mądrości. 


Uczestnictwo w wydarzeniu, jest całkowicie dobrowolne, co każdy uczestnik rozumie i akceptuje.  


Zanim zdecydujesz się na udział, zapoznaj się z niniejszym regulaminem oraz informacjami na 
temat szkoły, metody i konkretnego wydarzenia, w którym zamierzasz wziąć udział. Wszystkie 
informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej https://quaternityinstitute.com/index.html. 


Pamiętaj, że rezultaty z wydarzenia zależą wyłącznie od Ciebie oraz od Twojego osobistego:

Zaangażowania, 

Otwartości, 

Dyscypliny, 

Odpowiedzialności, 

Wysiłku, 

Wiary w siebie,

Wiary w przekazywaną przez trenerów technikę, 

Uczciwości wobec siebie, trenerów oraz pozostałych uczestników, 

Zdrowia,

Spokoju,

Mądrości.  


II WYJAŚNIENIE POJĘĆ: 


1) QUATERNITY - ANAPURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REGON: 
022512131, NIP: 6112737128, 58-512 CHROMIEC, CHROMIEC 32, adres poczty 
elektronicznej: quaternityogaschool@gmail.com, nr telefonu: +48 882 621 630 
oraz osoby reprezentujące podmiot QUATERNITY. 


2) UCZESTNIK - każda osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniach organizowanych przez 
Quaternity. 


3) WYDARZENIE - kursy nauczycielskie, warsztaty, wyjazdy oraz wszystkie inne programy 
oferowane przez QUATERNITY bez względu na miejsce prowadzenia wydarzenia. 


4) STRONY - Uczestnik i Quaternity. 

5) STRONA INTERNETOWA - strona internetowa Quaternity pod adresem https://

quaternityinstitute.com/index.html

6) USŁUGA - usługa organizacji wydarzenia przez Quaternity, zgodna z opisem i 

harmonogramem każdego wydarzenia oddzielnie, udostępniana uczestnikom na stronie 
internetowej i/lub w wiadomości e-mailowej, przed rozpoczęciem wydarzenia.  


7) TRENER - osobo prowadząca wydarzenie. 


III POSTANOWIENIE OGÓLNE: 


1. Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 
QUATERNITY - ANAPURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i zastępuje 
wszystkie słowne ustalenia między stronami. Regulamin obowiązuję wszystkich uczestników 
wydarzenia, w okresie jego trwania. 


2. Moment wniesienia opłaty za uczestnictwo w wydarzeniach i/lub moment stawienia się w 
miejscu wydarzenia, oznacza bezwzględną akceptację zasad wyrażonych tym regulaminem. 
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3. W zakresie opłat i zakupu usługi obowiązuję REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW NA 
STRONIE www.QuaternityInstitute.com z dnia 01.10.2019r. znajdujący się na stronie 
internetowej pod adresem https://quaternityinstitute.com/aplikuj/regulamin.html. 


4. Niestawienie się na wydarzenie, nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu opłaty dotychczas 
uiszczonej za wydarzenie. 


5. W przypadku mało prawdopodobnej sytuacji, jaką może być odwołanie wydarzenia przez 
Quaternity, Quaternity zwraca uczestnikom wszystkie dotychczas uiszczone należności. 


6. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, w tym:  
a) data i cena w tym co jest nią objęte, 
b) informacje (zakres kursu),   
c) organizacyjnie (koszt programu, miejsce programu),  
d) trenerów, 
są wskazane na stronie internetowej, w odpowiednich zakładkach wydarzenia. 


7. Warunkiem przystąpienia do Wydarzenia przez Uczestnika jest: 
a) Kompletne wypełnienie kwestionariusza osobowego, stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  
b) Przedstawienie conajmniej dwóch osobowościowych listów referencyjnych  
c) Uiszczenie opłaty za wydarzenie. 


8. Odbycie kursu nie jest jednoznaczne z otrzymaniem certyfikatu Yoga Alliance. Quaternity 
Institute ma prawo nie przyznać certyfikatu jeśli uzna, że uczestnik nie spełnił wymagań kursu 
lub nie kwalifikuje się do uczenia jogi. 


9. Ze względu na pełne osiągnięcie korzyści z wydarzeń, uczestniczyć w nich mogą osoby 
zdrowe fizycznie i psychicznie, nieuzależnione, które są szczerze zainteresowane nauką i 
metodą oferowaną przez Quaternity i trenera. 


10. Uczestnik bierze udział w wydarzeniu na swoją własną odpowiedzialność oraz rozumie, że jest 
w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za swoją kondycję psychiczną i fizyczną. 


11. Odstępstwa od niniejszego regulaminu będą rozpatrywane indywidualnie i staną się wiążące i 
ważne wyłącznie po stwierdzeniu ich na piśmie.


IV UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:


1. Przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

2. Niepoddawania się innym, niż zalecane przez trenera, technikom uzdrawiającym, 

medytacyjnym, jogowym (w tym praktyka, dodatkowe śpiewanie mantr, palenie kadzideł), 
wróżbiarskim, szamańskim oraz innym mający charakter energetyczny, duchowy, religijny (w 
tym modlitwom), a nawet fizyczny, ani nie świadczeniu takich usług innym uczestnikom oraz 
jakimkolwiek innym osobom przebywającym w miejscu wydarzenia. Masaże są dozwolone 
wyłącznie przez osobę do tego wykwalifikowaną, przebywającą w miejscu wydarzenia na 
zlecenie Quaternity. 


3. Nieprzyjmowania, nie posiadania oraz nie oferowania alkoholu, narkotyków oraz wszelkich 
innych środków powszechnie uznanych za odurzające, dotyczy to również leków nasennych i 
uspokajających. 


4. Nieprzywożenia na wydarzenie żadnych przedmiotów kultu, talizmanów, kamieni, o znaczeniu 
symbolicznym, religijnym, służących do wróżb, czy innych obrzędów duchowych / religijnych. 


5. Poinformowania trenera przed rozpoczęciem wydarzeniu o posiadaniu przedmiotów lub 
leków, czy substancji wskazanych w pkt. 3 i 4 powyżej. 


6. Powstrzymania się od kradzieży, pomówień, wszelkiej aktywności seksualnej, kłamania, 
palenia tytoniu oraz innych używek.  


7. Zgłoszenia przyjmowanie jakichkolwiek leków trenerowi przed rozpoczęciem wydarzenia. 

8. Natychmiastowe zgłoszenie Quaternity i/lub trenerowi jakichkolwiek nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu swojego ciała fizycznego, psychicznego, które wystąpi podczas trwania 
wydarzenia. 


9. Podporządkowania się instrukcjom trenera, poprzez świadomą wolę i zrozumienie. 

10. Podporządkowaniu się planowi dnia. 

11. Podporządkowanie się diecie oferowanej w miejscu wydarzenia. 

12. Nieprowadzenie głodówki. 

13. Niezakłócania spokoju i procesu innych uczestników. 

14. Nieużywania urządzeń rejestrujących dźwięk, chyba, że za wyraźną zgodą trenera, wówczas 

nagrania mogą być wykorzystane jedynie na użytek własny, a ich powielania, przerabianie, 
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rozpowszechnianie, przekazywanie, udostępnianie lub jakiekolwiek inne użycie inne niż 
odsłuch przez osobę nagrywającą  jest zabronione. 


15. Posiadania ze sobą: 
a) maty,  
b) szala / koca do relaksacji, 
c) poduszki do medytacji,  
d) notesu, który pozwala na rysowanie, 
e) kolorowych flamastrów / kredki etc., 
f) cienkopisów / długopisów.


16. Nieprzyjeżdżanie na wydarzenie: 
a) w okresie nadzoru epidemiologicznego (kwarantanny) swojej lub któregokolwiek z 
domowników. 
b) jeśli uczestnik miał, w ciągu 2 tygodni przed wydarzeniem, kontakt fizyczny z osobą 
zakażoną chorobą zakaźną, w tym COVID-19. 
c) kiedy u uczestnika występują jakiekolwiek objawy chorobowe (gorączka, kaszel, bóle 
mięśni, inne w tym jakiekolwiek objawy choroby zakaźnej), lub które występowały na 2 
tygodnie przed wydarzeniem.  
d) kiedy uczestnik miał w ciągu 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia kontakt fizyczny z 
osobą zakażoną chorobą zakaźną, w tym COVID-19.


17. Poinformowaniu Quaternity, w przypadku zdiagnozowania u mnie, w ciągu 2 tygodni od 
wydarzenia, obecności choroby zakaźnej, w tym COVID-19.


V UPRAWNIENIA / ZOBOWIĄZANIA / ODPOWIEDZIALNOŚĆ QUATERNITY: 


1. Quaternity, trenerzy, ani inne osoby przebywające na wydarzeniu, na zlecenie Quaternity, nie 
są odpowiedzialni, za kondycję psychiczną i fizyczną uczestników przed, w trakcie, ani po 
wydarzeniu. 


2. Jeśli na wydarzenie przyjeżdża osoba, która ukrywa chorobę lub swój stan psychiczny, na 
który składa się również poważne zaburzenie emocjonalne, może zostać wydalona z 
wydarzenia. 


3. Quaternity ma prawo do wydalenia uczestnika z wydarzenia również jeśli uczestnik:  
a) nie stosuje się do zasad niniejszego regulaminu,  
b) nie stosuje się do dyscypliny panującej podczas wydarzenia, 
c) przeszkadza lub zagraża innym uczestnikom wydarzenia, 
d) podważa kompetencje Quaternity i/lub trenera. 


VI WYDALENIE Z KURSU: 


1. Wydalenie z kursu może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu oraz w innych przypadkach, wskazanych w jego treści. 


2. Uczestnik wydalony z wydarzenia, jest zobowiązany do opuszczenia miejsca wydarzenia w 
ciągu 12 godzin. Po upływie tego czasu Quternity kontaktuję się z osobą kontaktową podaną 
w kwestionariuszu osobowym w celu odebrania uczestnika w ciągu kolejnych 12 godzin. 


3. Uczestnikowi, który został wydalony z kursu z własnej winy, nie przysługuje zwrot należności, 
ani żadna inna rekompensata środków i wydatków, które poniósł w związku z przystąpieniem 
do wydarzenia.


VII OTRZYMANIE CERTYFIKATU YOGA ALLIANCE (jeśli dotyczy) 


Aby otrzymać certyfikat Yoga Alliance uczestnik musi: 

1. Opłacić wydarzenie w całości 

2. Być obecnym na 90% zajęć podczas kursu. 

3. Pozytywnie przejść egzamin w postaci prowadzenie godzinnej praktyki dla pozostałych 

uczestników. 


Quaternity ma prawo do odmówienia wydania certyfikatu w razie naruszenia jakichkolwiek 
postanowień niniejszego regulaminu bez zwrotu opłaty za wydarzenie. 


VIII UCZESTNIK MA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE: 




1. Uczestniczy w wydarzeniu oraz podaje wszelkie dane osobowe, w tym dane osobowe 
szczególne, dobrowolnie oraz że w każdym czasie może zmienić zdanie w każdym zakresie. 


2. Praktyka jest jego praktyką własną i nie stara się naśladować innych uczestników, czy 
trenera, a także jest odpowiedzialny za własny stan zdrowia. 


3. Praktyka jest również praktyką fizyczną i jeśli wymagana jest konsultacja medyczna, 
uczestnik podjął taką konsultację, w wyniku której profesjonalista stwierdził brak 
przeciwskazań do jej podjęcia. 


4. Ma pełną swobodę odmowy wykonania zaleceń trenera oraz niebrania udziału w 
poszczególnych zajęciach, kiedy jego ciało i intuicja wskazuje, że konkretne zalecenie jest dla 
niego niekorzystne.


5. Trenerzy są wykwalifikowani, jednak nie są w stanie przewidzieć reakcji ciała fizycznego i 
mentalnego, każdego uczestnika z osobna. 


6. Pomimo starannego i bezpiecznego dobrania programów każdego wydarzenia, mogą 
wystąpić zmiany w kondycji psychicznej, psychiatrycznej, czy fizycznej uczestnika. Uczestnik 
akceptuje taką sytuację i ponosi pełną, indywidualną odpowiedzialność za swój stan 
psychiczny, psychiatryczny oraz fizyczny, tym samym zobowiązuje się do niewnoszenia 
roszczenie przeciwko Quaternity.  


7. Jest wyłącznie odpowiedzialny za dojazd do miejsca wydarzenia i powrót, jak i za swoje 
ubezpieczenia wszelkiego rodzaju. 


8. Jest wyłącznie odpowiedzialny za szkody spowodowane w miejscu wydarzeniu, również te 
spowodowane innych uczestnikom, czy osobom przebywającym w miejscu wydarzenia. 


IX DANE OSOBOWE: 


1. Administratorem danych osobowych jest ANAPURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA, REGON: 022512131, NIP: 6112737128, 58-512 CHROMIEC, 
CHROMIEC 32, adres poczty elektronicznej: quaternityogaschool@gmail.com, nr telefonu: 
+48 882 621 630


2. Celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowe wykonanie usług jakimi są 
wydarzenia organizowane przez administratora, w tym także zarejestrowanie uczestnictwa w 
wydarzeniu, bezpieczeństwo uczestników, w tym także bezpieczeństwo zdrowotne, komfort 
praktyki, możliwości maksymalnego wykorzystania przez uczestników wiedzy i praktyki 
przekazywanej podczas wydarzenia. 


3. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit.   a oraz art. 9 
ust. 2 lit. a (w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii tj. dotyczących zdrowia 
uczestnika), czyli zgoda Uczestnika na przetwarzanie takich danych oraz art. 6 ust. 1 lit. b, 
czyl i udzia łu uczestnika w wydarzeniach, ROZPORZĄDZENIA 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 z późn. zm.)


4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane to:  
- W zakresie zgody - czas którym zarządza uczestnik. Uczestnik w każdej chwili może cofnąć 
swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejsze przetwarzanie danych. Wcześniej 
przekazane dane będą przechowywane do celów dowodowych oraz potencjalnej obrony 
przed roszczeniami. 
- W zakresie umowy - czas realizacji umowy i potencjalnej obrony przed roszczeniami.


5. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora: 
- dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika oraz otrzymywania z nich kopii,   
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
- usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej,   
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.


6. Uczestnik chcący skorzystać z powyższych praw, powinien zgłosić ten fakt pisemnie, w 
formie mailowej lub listownie (dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej). 


7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia skargi na działania administratora do właściwego 
organu nadzorczego.
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8. Uczestnik ma pełną świadomość, iż podanie przez niego danych osobowych, w tym danych 
osobowych szczególnej kategorii tj. dotyczących zdrowia, jest dobrowolne, ale stanowi 
warunek konieczny do uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez administratora. 


X INNE POSTANOWIENIA

1. W razie stwierdzenia nieważności, bezprzedmiotowości lub bezskuteczności niektórych 

postanowień niniejszego Regulaminu, przed kompetentny organ państwowy, pozostałe 
postanowienia pozostają w mocy. W takiej sytuacji, w miejsce nieważnych postanowień, 
wejdą w życie inne, ważne postanowienia, zgodnie z pierwotnym zamysłem Quaternity. 


2. Quaternity zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym uczestnicy 
zostaną poinformowani, jeśli zmiany będą ich dotyczyły. 


3. Dla uczestników biorących udział w wydarzeniach, obowiązującym jest zawsze regulamin 
ważny w dniu rozpoczęcia wydarzenia. 


4. Wszelkie spory wynikłe w związku z organizacją wydarzeń oraz z Regulaminu, będą 
rozpatrywane na drodze polubownej. W razie niedojścia do porozumienia w ciągu 30 dni od 
pierwszego pisemnego zgłoszenia nieprawidłowości przez jedną ze stron, w taki sposób, w 
którym druga strona mogła zapoznać się z treścią roszczenia, strony poddadzą spór pod 
rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Quaternity. 


5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 


6. Niniejszy Regulamin jest wyłączną własnością Quaternity. Zakazuje się jakiegokolwiek 
powielania, przerabiania, kopiowania, udostępniania na wszelkich polach eksploatacji i w 
każdym zakresie geograficznym. 


Załączniki: 

1. Kwestionariusz osobowy, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Potwierdzenie zapoznania się z treścią 

Regulaminu oraz akceptacja jego warunków. 



