ZASADY ZAPISÓW NA WARSZTATY KULINARNE W AKADEMII KULINARNEJ
WHIRLPOOL
Zapisy na warsztaty odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej,
przy każdym z wybranych warsztatów (po prawej stronie w ramce). Poniższe punkty
wyjaśniają jak
należy go wypełnić aby rozpocząć zapis na wybrane przez Państwa warsztaty był
skuteczny.
Wymaganym elementem jest posiadanie adresu e-mail. Konsultując się z uczestnikami
naszych
warsztatów uznaliśmy wspólnie, że możemy przyjąć, iż każda zainteresowana osoba
albo ma swoją skrzynkę e-mailową, albo może skorzystać z pomocy osoby posiadającą
taką skrzynkę. Chcemy w ten
sposób ułatwić Państwu zapisy na warsztaty – które będą możliwe przez całą dobę i
usprawnić proces rekrutacji.
1. Aby zgłoszenie zostało wysłane, należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się w
formularzu dostępnym na stronie danego warsztatu.
2. Formularz znajduje się w żółtej ramce po prawej stronie od opisu danego warsztatu.
3. Należy wypełnić raz pola: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU,
ponieważ daje
to możliwość otrzymania potwierdzenie uczestnictwa na danych warsztatach, lub
informację o braku miejsc.
4. Jednorazowo można wybrać tylko jeden warsztat. Można zapisać na niego więcej
niż 1 osobę, ale nie więcej niż 5 osób.
5. Po uzupełnieniu danych i ilości uczestników, a także potwierdzeniu zapoznania się z
regulaminem warsztatów Akademii Kulinarnej Whirlpool i polityką prywatności,
istnieje możliwość zapisania się na newsletter.
6. Zapisanie się nie newsletter nie jest obowiązkowe.
7. Istnieje możliwość rezygnacji ze subskrypcji po otrzymaniu pierwszego maila z
newsletterem.
8. Następnie należy kliknąć przycisk ZAPISZ SIĘ, znajdujący się poniżej informacji o
cenie warsztatów, w tym samym formularzu.
9. Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ SIĘ osoba zapisująca się na warsztaty zostanie
automatycznie
przekierowana do systemu PayU, gdzie będzie mogła zapłacić za wybrane warsztaty
kulinarne.
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt mailowy na adres
info@akademiakulinarnawhirlpool.pl

10.
UWAGA!!!! Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik, który dokonał zakupu
warsztatów, jest informowany o przyjęciu zapisu poprzez przekierowanie na stronę
płatności Pay U. Brak wpłaty w terminie podanym w regulaminie (płatność musi
zostać uiszczona co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów) będzie
powodować skreślenie z listy uczestników.
11.
Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania
płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania
płatności za pośrednictwem platformy Pay U.

