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1.       Klub Kobiet Biznesu „Kultura Sukcesu” – jest organizacją zrzeszającą kobiety i które chcą  

wzajemnie wspierać się w dążeniu do rozwoju i satysfakcji zarówno na gruncie 

zawodowym jak i osobistym. Hasło przewodnie klubu to: „Siła jest w nas – Moc synergii”. 

2.       Definicje: 

a) „Klub” – Klub Kobiet Biznesu „Kultura Sukcesu”. 

b) „Organizator” – założycielka i moderatorka spotkań Klubu Kobiet Biznesu - Iwona 

Tyrna-Łojek. 

c) „Klubowiczka” – osoba, która została przyjęta do grona członkiń Klubu,  wniosła 

opłatę członkowską. 

d)   „Sympatyczka”- osoba, która deklaruje chęć uczestnictwa w spotkaniach Klubu  

e) „Gość”- osoba, która uczestniczy w spotkaniu Klubu w celu  poznania  i podjęcia 

decyzji co do przynależności.  

f) „Spotkania Klubowe” – spotkanie w określonej lokalizacji, udział w wycieczkach i 

wyjazdach integracyjnych lub innej dowolnej  formie zapewnionej przez 

Organizatora. 

g) „Uczestnik spotkania” – osoba uczestnicząca w spotkaniu w charakterze 

Klubowiczki, Sympatyczki lub Gościa. 

h) „Strona Klubowa” – oficjalna strona internetowa (www.KulturaSukcesu.pl), na 

której znajdują się wszystkie informacje dotyczące działalności Klubu. 

i) „Fanpage Klubu” – oficjalna strona na portalu Facebook 

(Facebook.com\KulturaSukcesu). 

3.       Zasady wstąpienia do Klubu Kobiet Biznesu 

a) Kandydatka może wystąpić z wnioskiem o przystąpienie do Klubu po wypełnieniu 

formularza na stronie internetowej lub po wypełnieniu wniosku na spotkaniu 

klubowym. 

b) Kandydatka powinna dokonać opłaty członkowskiej z zgodnie z Tabelą (pkt 6.3  

Regulaminu). Po dokonaniu opłaty zostanie wystawiona Faktura. 

c) Kandydatka zobowiązuje się do udzielenia we wniosku informacji w  zgodnych z 

prawdą i w razie zmiany danych zobowiązuje się poinformować Organizatora. 

d) Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może być przekazane osobom trzecim. 

4. Prawa i przywileje 

4.1.    Klubowiczkom przysługują następujące przywileje: 

a) Uczestnictwo z spotkaniach klubowych oraz w dowolnej innej aktywności Klubu 

zapewnionej przez Organizatora. 

b) Uczestnictwo w losowaniu upominków i nagród sponsorów, partnerów Klubu. 



c) Możliwość prezentacji swojej firmy na spotkaniach klubowych za pomocą reklam, 

stoisk lub banerów  po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i formy z 

Organizatorem. Wystąpienia klubowiczek są bezpłatne. 

d) Możliwość zamieszczenia grafik np. typu „Logo” swojej firmy na Stronie Klubowej 

wraz z odnośnikiem do własnej strony firmowej. 

e) Możliwość reklamowania usług swojej firmy na Stronie Klubowej oraz Fanpage 

Klubu po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i formy z Organizatorem. 

f) Korzystania ze zniżek i ulg. Odpowiednie informacje będą także uwidocznione na 

stronie klubowej. 

g) Prawo informowania  o przynależności do Klubu w działalności marketingowej 

swojej firmy. 

4.2.    Sympatyczkom Klubu przysługują następujące przywileje: 

a) Uczestnictwo z spotkaniach klubowych. 

b) Uczestnictwo w innej aktywności Klubu, po warunkiem uzyskania zgody od 

Organizatora. 

4.3. Gościom Klubu przysługuje możliwość uczestnictwa w jednym spotkaniu klubowym 

w celu podjęcia dalszej decyzji związanej z ewentualną przynależnością do Klubu.  

Gościem Klubu można być tylko raz. Każde kolejne uczestnictwo w spotkaniu 

klubowym wymaga zmiany statusu na  Sympatyczkę lub Klubowiczkę zgodnie z 

warunkami opisanymi w niniejszym regulaminie. 

5.       Udział w Spotkaniu Klubowym. 

5.1.  Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu Klubowym jest wcześniejsze dokonanie opłaty 

zgodnie z Tabelą opłat (pkt 6.3 Regulaminu). 

5.2.  Dokonanie opłaty przez uczestniczkę za spotkanie jest równoznaczne z rezerwacją 

miejsca na spotkaniu. 

5.3.  Rejestrację na spotkanie można dokonać za pomocą: 

a) Formularza znajdującego się na Stronie Klubowej. 

b) Telefonicznie poprzez kontakt z Organizatorem. 

c) Wysłania maila na adres rejestracja@kulturasukcesu.pl. 

5.4.  Uczestniczka spotkania zobowiązana jest do potwierdzenia obecności na spotkaniu 

na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego spotkania, głównie w celach 

organizacyjnych związanych np. z obsługą cateringową. 

5.5. W przypadku gdy ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji. 

Klubowiczki mają pierwszeńswto. 

5.6. W przypadku odwołania spotkania Organizator zobowiązuje się do zwrotu  wpłaconej 

kwoty  w terminie do 7 dni od daty spotkania  Na wniosek wpłacona kwota może 

także zostać zaliczona na konto kolejnego spotkania. 



5.7.  Jeżeli uczestniczka  zrezygnuje z udziału w dniu spotkania lub nie weźmie udziału w 

spotkaniu  wniesiona opłata nie jest zwracana, ani nie jest zaliczana na konto 

kolejnego spotkania.  

5.8.  Zgłoszenie udziału w „Spotkaniu Klubowym”  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na przetwarzanie danych osobowych, a także z publikacją zdjęć zawierających 

wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu na „Stronie Klubowej”  w myśl ustawy o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze 

zm.). 

6.       Opłaty. 

6.1.    Członkostwo w Klubie oraz udział w Spotkaniach Klubowych jest płatny. 

6.2.    Pobranie opłaty ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów, w tym 

obsługi cateringowej, wynajmu sali oraz ewentualnych innych spraw organizacyjnych 

i marketingowych. 

6.3.    Tabela opłat: 

Rodzaj opłaty Kwota (brutto) 

Członkostwo w Klubie (1 rok) 300 zł 

Udział w Spotkaniu Klubowym   

Klubowiczka 35 zł 

Sympatyczka 50 zł 

Gość 35 zł 

6.4.    Opłaty można dokonać za pomocą: 

a) Formularza płatności elektronicznych znajdującego się na Stronie Klubowej. 

b) Przelewu bezpośredniego na konto firmy AKREO - ING Bank Śląski - 02 1050 1214 

1000 0090 6625 6489 (w tytule przelewu należy podać imię nazwisko, nazwę 

firmy i datę spotkania)   

6.5.    W wyjątkowych sytuacjach dopuszczana jest możliwość dokonania opłaty na 

miejscu w dniu spotkania. 

7.       Obowiązywanie i zakończenie członkostwa. 

7.1.  Klubowiczka  podpisuje jednorazowo deklarację członkowską i opłaca członkowstwo 

na okres 12 miesięcy. Po tym okresie jest zobowiązana do ponownej opłaty 

7.2.  Jeżeli Klubowiczka nie zapłaci za  kolejny okres członkostwa, nadal ma prawo  

uczestniczyć w spotkaniach klubowych w charakterze Sympatyczki. Organizator  

usunie ze strony wszelkie informacje i dane dotyczące  Klubowiczki 

7.3 W przypadku  naruszenia przez Klubowiczkę  Regulaminu, Organizator zastrzega sobie 

prawo do wykluczenia z Klubu z zachowaniem prawa do opłaty członkowskiej. Taka 

osoba nie ma prawa uczestniczyć w kolejnych spotkaniach 

7.4.  Klubowiczka może zostać wyłączona z Klubu w przypadku, gdy: 

a) nie przestrzega regulaminu, 

b) podała nieprawdziwe dane identyfikacyjne w deklaracji członkowskiej, 



c) cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

7.5. Klubowiczka  może zrezygnować z członkostwa w każdym momencie jego trwania. 

Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora 

wypowiedzenia. Byłej Klubowiczce przysługuje prawo zwrotu opłaty członkowskiej w 

wysokości proporcjonalnej do długości trwania członkostwa po rezygnacji z Klubu. 

8.       Zakończenie działalności Klubu. 

8.1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Klubu 

w każdym momencie. Organizator jest zobowiązany do powiadomienia Klubowiczek 

o tym fakcie bez zbędnej zwłoki. 

8.2. W momencie zakończenia działalności Klubu, Klubowiczkom przysługuje prawo 

zwrotu opłaty członkowskiej wysokości proporcjonalnej do długości trwania 

członkostwa po zamknięciu Klubu. 

9.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym 

momencie obowiązywania niniejszego Regulaminu. W przypadku zmian do Regulaminu 

przez Organizatora, zostanie on niezwłocznie przedstawiony każdej Klubowiczce. 
 

 


