
Regulamin uczestnictwa w XI Rajdzie Nowoczesnej Dietetyki 

17-19.04.2023, Lublin 

 

§ 1. Zasady Ogólne 

1. Definicje. 

a) Rajd – XI Rajd Nowoczesnej Dietetyki, która odbędzie się w dniach 17-19.04.2023 w  

 formie online składający się z 6 szkoleń (2 szkolenia dziennie w godz. 18:00 i 20:00) 

b) Organizator - Hermax sp. z o.o., ul. Spokojna 2 lokal 1/1, 20-074 Lublin, KRS: 0000121569, 

 NIP: 5640001583, REGON: 110002927 

c) Sprzedawca - Hermax sp. z o.o. 

d) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) - aplikacja internetowa umożliwiająca  

 obsługę procesu rejestracji uczestników na Rajd będąca własnością Organizatora i dostępna 

 pod adresem https://rajd.kcalmar.com. 

e) Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Rajd. 

f) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności 

 prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

 ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą 

 Systemu prawidłowo zarejestrowała się na Rajd do dnia 19 kwietnia 2023 roku.  

g) Webinar - każde z 6 bezpłatnych szkoleń, które odbędą się w terminie Rajdu  

h) Pakiet Rajdowy - płatny, nieobligatoryjny pakiet zawierający: 

- I Pakiet Rajdu Nowoczesnej Dietetyki 

- Certyfikaty z każdego webinaru prowadzonego podczas XI Rajdu; 

- Nagrania z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu (dostęp przez 

 12 miesięcy) 

- E-Certyfikaty z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu 

- Prezentacje z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu 

- II Pakiet Rajdu Nowoczesnej Dietetyki + pakiet szkoleń 

- Certyfikaty z każdego webinaru prowadzonego podczas XI Rajdu 

- Nagrania z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu (dostęp przez 

 12 miesięcy) 

- E-Certyfikaty z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu 

- Prezentacje z każdego webinaru prowadzonego podczas Rajdu 

- Pakiet szkoleń z nowego Cyklu Instytutu Edukacji Żywieniowej 2022 o  

 wartości ponad 400zł: 

https://rajd.kcalmar.com/


- Wypalenie zawodowe w pracy dietetyka. Jak powstaje i jak  

 zapobiegać jego skutkom? - mgr Anna Paluch 

- PCOS okiem psychologa i dietetyka - Edyta Dutkiewicz 

- Cukrzyca ciążowa - postępowanie dietetyczne - Małgorzata Słoma-

 Krześlak 

i) Zawarcie Umowy - moment prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz 

 opcjonalne dokonanie płatności za wybrany Pakiet Rajdowy. 

I) Płatnik - osoba dokonująca opłaty za Pakiet Rajdowy. 

j) Konto Dietetyka – konto w serwisie Kcalmar.pro, które umożliwia wgląd do zakupionych 

 szkoleń i certyfikatów.  

k) Partner – firma lub instytucja, która na mocy odrębnych umów nawiązała współpracę z 

 Organizatorem w ramach Rajdu 

2. Oficjalna strona internetowa Rajdu znajduje się pod adresem https://rajd.kcalmar.com. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem udziału w Rajdzie jest zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Rajdu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub harmonogramu, z przyczyn od 

niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze 

strony Organizatora. 

3. Liczba Uczestników Rajdu jest ograniczona do 1.000 osób na każdy Webinar. O udziale w każdym z 

Webinarów decyduje kolejność dołączenia na wydarzenie w konkretnym dniu. 

 

§ 3. Internetowa sprzedaż Pakietów Rajdowych 

1. Sprzedaż Pakietów Rajdowych trwa od 11-25.04.2023. 

2. Sprzedaż Pakietów Rajdowych odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie 

https://rajd.kcalmar.com/pakiety_rajdowe/. 

3. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie 

wymagane pola. 

4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe. 

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w 

nim adres e-mail zostaną wysłane wiadomości będące potwierdzeniem rejestracji na wybrane 

szkolenia. 

 

§ 4. Płatności 

https://rajd.kcalmar.com/
https://rajd.kcalmar.com/pakiety_rajdowe/


1. Standardowa opłata za Pakiety Rajdowe wynosi: 179 zł brutto dla Pakietu I, 279 zł brutto dla 

Pakietu II. Organizator przewiduje przedsprzedaż w okresie 11-16.04.2023, gdzie ceny Pakietów 

wynosić odpowiednio będą 159 zł brutto dla Pakietu I oraz 259 zł brutto dla Pakietu II. 

2. Od cen wskazanych w § 4 p. 1 obowiązywać będą opcjonalne zniżki przekazywane Partnerom 

Rajdu. Odpowiedni kod rabatowy wprowadzić należy w trakcie składania zamówienia w dedykowane 

i opisane pole. 

3. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności za pomocą „szybkiego przelewu” dostępnego za 

pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej PayU. 

4. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas 

rejestracji adres e-mail w terminie do 14 dni od dnia dokonania płatności wyłącznie po podaniu 

danych firmy w formularzu zakupu Pakietu Rajdowego. W przypadku chęci otrzymania faktury, 

należy zaznaczyć to w formularzu zamówienia. Niezaznaczanie opcji wyboru faktury VAT 

uniemożliwia uzyskanie dokumentu w terminie późniejszym). 

 

§ 5. Certyfikaty i nagrania 

1. Uzyskanie certyfikatów w formie elektronicznej oraz fizycznej, możliwe jest wyłącznie w przypadku 

zakupu Pakietu Rajdowego (Pakiet I lub II). 

2. Przekazanie certyfikatów elektronicznych wraz z nagraniami Webinarów nastąpi w ciągu 30 dni od 

daty zakończenia Rajdu.  

3. Wysyłka certyfikatów fizycznych wraz z materiałami przekazanymi przez Partnerów wydarzenia 

nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia wydarzenia. Przesyłki zostaną nadane wybraną przez 

Organizatora firmą kurierską na adres wskazany w formularzu Systemowym. 

4. Wysyłka certyfikatów fizycznych odbywa się jedynie na terenie Unii Europejskiej/Polski. 

5. Dostęp do nagrań będzie możliwy na platformie Kcalmar.pro w ciągu 30 dni od daty zakończenia 

Rajdu. 

6. Do odbioru certyfikatów elektronicznych wraz z nagraniami Webinarów konieczne jest posiadanie 

Konta Dietetyka w programie Kcalmar.pro, które można bezpłatnie założyć pod adresem 

https://kcalmar.com/accounts/dietitian/registration/. Materiały będą dostępne pod adresem 

https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia/aplikacja/koszyk/XI-Rajd-Nowoczesnej-Dietetyki/. 

 

§ 5. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator. 

2. Organizator, na mocy odrębnej Umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników 

i Płatników upoważnionym podmiotom, w celu ich przetwarzania i na potrzeby dokonania rozliczeń 

udziału w Rajdzie oraz dokonania wysyłki certyfikatów po ich fakultatywnym zakupie. 

3. Dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Rajdzie zebrane przez 

Organizatora, przetwarzane są w celu przeprowadzenia Rajdu zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu. 



4. Dane osobowe Uczestników lub Płatników nie będą przekazywane do osób trzecich, za wyjątkiem 

podmiotów wymienionych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy, a Uczestnicy lub 

Płatnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji do Rajdu 

celem kontaktu w sprawie świadczonych przez Organizatora usług. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1.  W trakcie Rajdu, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń 

porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub 

foto) wystąpień prelegentów Rajdu. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik 

narusza zapisy Regulaminu Rajdu, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa 

udziału w Rajdzie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez 

Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Rajd, powinien 

niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. 

4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: 

kontakt@kcalmar.com oraz pod numerami telefonu 782 093 159 lub 783 539 157. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Rajdzie będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Rajdu z przyczyn od niego niezależnych.  

7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie i 

obowiązują wszystkich Uczestników. 

8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Rajdu jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu. 

9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

 

mailto:kontakt@kcalmar.com

