
 
Regulamin z dnia 16 lutego 2017 r. 

1. Internetowy sklep 5Kamieni.pl prowadzony jest przez:  
Krzysztof Głowacki - 5 Kamieni - Pracownia Rozwoju  
Os. Przemysława 4B/6  
61-064 Poznań  
NIP 5862091581, REGON 302699727  
dalej nazywany „Sprzedającym”.

2. Sprzedający prowadzi sprzedaż następujących usług za pośrednictwem sieci Internet:
1. Sesji coachingowych, 
2. Konsultacji indywidualnych i grupowych przy pomocy internetowego narzędzia 

MaxieDISC. 
3. Warsztatów i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności 

interpersonalnych.  
 

3. Klientami mogą być zarówno osoba fizyczna, która jest pełnoletnie, jak i osoba prawna. 

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie Sprzedającego niezbędne jest posiadanie 
aktywnego konta poczty elektronicznej. Kupujący, przesyłając zamówienie, składa 
ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianej usługi w postaci uczestnictwa w sesji 
coachingowej, warsztatach lub nabycia pakietu usług doradczych. Wysłane przez 
Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-
mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. 

5. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi dokonać: 
• wyboru zamawianych usług, 
• podania danych na jakie ma być wystawiona faktura a także sposobu płatności 
(przelew za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych z rachunku bankowego 
lub karty kredytowej) 
 

7. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przez 
system płatności elektronicznych Przelewy24. Regulamin serwisu Przelewy24 
dostępny jest na stronie: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

8. Czas realizacji zamówienia w wynosi dla poszczególnych produktów:  
- do 3 dni roboczych dla produktów powiązanych z jednostkami testowymi MaxieDISC,  
- do 20 dni roboczych dla sesji coachingowych i sesji informacji zwrotnych do testów 
MaxieDISC i jest ustalany wspólnie drogą telefoniczną lub elektroniczną przez 
Kupującego i Sprzedającego.  
- do 60 dni dla produktów powiązanych z uczestnictwem w warsztatach 
organizowanych przez Sprzedającego - według terminarza umieszczonego na stronie 
5kamieni.pl  

9. Sprzedający oświadcza, że nie prowadzi bazy danych osobowych w rozumieniu 
ustawy o tychże. Dane przesłane przez Kupującego zostaną wykorzystane wyłącznie 
w celu realizacji przez Sprzedającego zamówionych przez Kupującego Usług  

http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm


10.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek przekazania 
przez Kupującego błędnych lub niepełnych danych, uniemożliwiających realizację 
usługi.  
 

11. Sprzedający zaleca Kupującemu korzystanie z przeglądarki Google Chrome w jej 
najbardziej aktualnej wersji, posiadającej najnowsze wersje oprogramowania Java i 
Flash. Korzystanie z innych przeglądarek może uniemożliwić korzystanie ze sklepu. 

12.Odstąpienie od umowy. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy na 
następujących warunkach:

1. W przypadku zakupienia sesji coachingowej jej odwołanie i otrzymanie pełnego 
zwrotu kosztów możliwe jest na 48 godzin przed ustalonym za obopólną zgodą terminem 
sesji. 

2. W przypadku usług powiązanych z testami MaxieDISC - w terminie 14 dni od 
zakupu. W przypadku skorzystania z przesłanego przez Sprzedającego linku 
aktywacyjnego Kupujący rezygnuje w sposób dobrowolny z prawa do zwrotu. 

3. W przypadku Warsztatów zwrot kosztów następuje na następujacych zasadach:
- rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów - zwrot 100% kosztów. 
- rezygnacja do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów - zwrot 75% kosztów. 
- rezygnacja do 24 godzin przed rozpoczęciem warsztatów - zwrot 30% kosztów.

13.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i 
rzeczowo.


