
 
  

Regulamin „Programu zdrowej zmiany” 
 

Definicje 

Organizator: Instytut Mikroekologii sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa z siedzibą 
w Poznaniu (60-129) przy ul. Sielskiej 10, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000257200, 
NIP: 7792286115 oraz REGON: 300313899, zwana dalej „Organizatorem”. 

Uczestnik: Osoba, która wykupi i opłaci dostęp do Programu. Uczestnik musi 
posiadać sprzęt pozwalający na dostęp do przeglądarki internetowej, aby połączyć 
się poprzez sieć Internet z platformą getresponse.pl. Rejestracja, dostęp do 
platformy getresponse.pl oraz udział w Programie online wymaga stabilnego 
połączenia z Internetem. 

Program zdrowej zmiany: 3-tygodniowy program 10-24.02.2021 r., obejmujący  
3 szkolenia, które odbywać się będą online za pośrednictwem platformy 
getresponse.pl w terminach 10.02.2021 r., 17.02.2021 r. oraz 24.02.2021 r., 
każdorazowo o godzinie 18.00, w formie webinaru prowadzonego dla uczestników 
„na żywo”, zwany dalej Programem.  

Plan webinarów: 

a. 10.02.2021 r. „Brzuch – centrum zdrowia i odporności okiem lekarza.” – 
Prowadząca: Dr n. med. Mirosława Gałęcka, Lekarz specjalista chorób 
wewnętrznych 

b. 17.02.2021 r. „Odżywianie a nie dieta – zdrowie zaczyna się na talerzu.” – 
Prowadząca: Mgr Katarzyna Drews-Raczewska, Dietetyk 

c. 24.02.2021 r. „Mikrobiota sprzymierzeńcem zdrowia.” – Prowadząca:  
Mgr Zuzanna Łukaszewicz, Dietetyk, psychodietetyk 

 
W ramach Programu każdemu uczestnikowi przysługuje również: 

• dostęp do nagrania z każdego szkolenia (łącznie 3 nagrania) – 
wysyłany link do odtworzenia nagrania po każdym szkoleniu na 
adres podany podczas rejestracji, 

• torba ekologiczna*, 
• książka* „Zadbaj o równowagę mikroflory jelitowej. Popraw 

odporność i schudnij raz na zawsze.” z wydawnictwa Galaktyka, 
• 30 wskazówek dietetycznych wspierające zdrowie na każdy dzień 

miesiąca w formie elektronicznej do wydruku, 
• dostęp do wybranego nagrania z webinaru spośród dostępnych  

e-sklepie: https://instytut-mikroekologii.pl/kategoria-
produktu/webinary/, 



 
• kod rabatowy - 10% na badania z oferty Instytutu Mikroekologii: 

mikrobioty jelit (KyberKompakt lub KyberKompakt Pro), pochwy 
(VagiStatus wszystkie panele) i nadwrażliwości pokarmowych 
(ImuPro wszystkie panele). Czas ważności kodu rabatowego do 
31.03.2021 r., 

• certyfikat potwierdzający udział w warsztatach*, 
• zebrane materiały z całego programu w formie elektronicznej 

(zostaną udostępnione uczestnikom najpóźniej w ciągu 7 dni 
roboczych od zakończenia Programu), 

*torba, książka i certyfikat potwierdzający udział w Programie, zostaną przesłane 
kurierem pod wskazany adres nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od 
zakończenia Programu. 

Program zdrowej zmiany + : Obejmuje wszystkie elementy Programu oraz 
dodatkowo konsultację stacjonarną lub telefoniczną u jednego z dietetyków 
Instytutu Mikroekologii. Termin realizacji konsultacji: najpóźniej do 31.05.2021 r. 

Uczestnictwo: Udział w programie jest płatny. O uczestnictwie w Programie „na 
żywo” decyduje zakup wybranej wersji Programu w e-sklepie: https://instytut-
mikroekologii.pl/produkt/program-zdrowej-zmiany/ lub https://instytut-
mikroekologii.pl/produkt/program-zdrowej-zmiany-plus/ nie później niż do 
8.02.2021 r., godz. 23.59 oraz zarejestrowanie się do platformy getresponse.pl 
przed każdym ze szkoleń. 

I Sposób organizacji 

a. Organizator zobowiązuje się zrealizować Program zdrowej zmiany z 
zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego 
i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności. 
 

b. Organizator ponosi odpowiedzialność za:  

• Należyte przygotowanie i zorganizowanie Programu; 
• Odpowiednie i należyte wykonanie zakresu ustalonego w Programie; 
• Zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym 

w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących Programu; 

c. W przypadku sytuacji losowej związanej z niedyspozycją osoby 
prowadzącej dane szkolenie, Organizator zobowiązuje się do zapewnienia 
zastępstwa, które nie wpłynie na jakość szkolenia i zapewni należyte 
wykonanie zakresu ustalonego w Programie. 
 

d. Organizator ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie Programu 
przez złożenie Uczestnikowi stosownego oświadczenia za pomocą poczty 
elektronicznej, jeżeli:  

https://instytut-mikroekologii.pl/produkt/program-zdrowej-zmiany/
https://instytut-mikroekologii.pl/produkt/program-zdrowej-zmiany/
https://instytut-mikroekologii.pl/produkt/program-zdrowej-zmiany-plus/
https://instytut-mikroekologii.pl/produkt/program-zdrowej-zmiany-plus/


 
• Wymagana przez Organizatora 10 liczba Uczestników Programu nie 

zostanie osiągnięta; 
• Nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej; 
• Nastąpiła inna okoliczność, uniemożliwiająca przeprowadzenie 

Programu.  

W wyżej wymienionych sytuacjach, opłata za Program zostanie zwrócona 
Uczestnikom nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące 
po stronie Uczestnika oraz dostawcy usług internetowych. 

II Zasady i tryb naboru uczestników. 

a. Udział w programie jest płatny. O uczestnictwie w Programie „na żywo” 
decyduje zakup wybranej wersji Programu w e-sklepie: https://instytut-
mikroekologii.pl/produkt/program-zdrowej-zmiany/ lub 
https://instytut-mikroekologii.pl/produkt/program-zdrowej-zmiany-
plus/ nie później niż do 8.02.2021 r., godz. 23.59. 
 

b. Po zakupieniu Programu w e-sklepie i wypełnieniu formularza, Uczestnik 
otrzyma drogą elektroniczną od Organizatora potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia. Ostatecznym potwierdzeniem udziału w Programie jest 
informacja o zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora. Uczestnik 
otrzyma wtedy drogą elektroniczną od Organizatora potwierdzenie 
zrealizowania zamówienia.  
 

c. Na dzień przed każdym szkoleniem tj. 9, 16 oraz 23.02.2021 r., Uczestnik 
otrzyma na adres mailowy podany w e-sklepie wiadomość zawierającą link 
rejestracyjny do szkolenia na platformie getrespone.pl wraz z instrukcją 
krok po kroku jak wziąć udział w szkoleniu. 
 

d. Każdorazowo, w ciągu 2 dni roboczych po szkoleniu, na adres mailowy, 
zostanie wysyłany link do nagrania ze szkolenia, dostępny do odtworzenia 
w dowolnym miejscu i czasie. 

III Postanowienia szczegółowe – warunki zgłoszenia i opłaty. 

a. Za zakupienie udziału w Programie może zostać wystawiona Faktura. 
Faktura jest wystawiana na wniosek kupującego. Osoby, które chcą 
otrzymać fakturę VAT, zobowiązane są do podania pełnych danych do 
faktury wraz z nr NIP na etapie składania zamówienia. W przeciwnym 
wypadku faktura nie zostanie wystawiona. 
 

b. Zgodnie z §8 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 
instytut-mikroekologii.pl „Konsument może bez podawania przyczyny 
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odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych 
w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do 
Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu 
i dostępny do pobrania tutaj.”  Organizator zastrzega, iż możliwość 
odstąpienia od Umowy przysługuje do dnia 8.02.2021 r., godz. 23.59.  
Po tym terminie Organizator nie zwróci Uczestnikowi kosztów udziału 
w Programie, za wyjątkiem sytuacji zawartych w punkcie I c. 
 

c. Program Zdrowej Zmiany - koszt uczestnictwa 199 zł brutto,  
 
Program Zdrowej Zmiany + - koszt uczestnictwa 249 zł brutto. 

IV Zasady uczestnictwa i ochrona danych osobowych. 

a. Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Programie wyraża zgodę 
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby 
realizacji Programu. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony 
danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Organizatora 
https://instytut-mikroekologii.pl/polityka-prywatnosci. W razie 
wątpliwości, należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych 
osobowych na adres e-mail: inspektor.danych@instytut-mikroekologii.pl 

V Własność intelektualna. 

a. Materiały, które Uczestnik otrzyma w ramach Programu nie mogą być 
używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, 
który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub 
w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie, przetwarzanie 
oraz udostępnianie osobom trzecim treści materiałów jest niezgodne 
z prawem oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z Ustawą z dnia 
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

VI Postanowienia ogólne. 

a. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Regulamin uczestnictwa w Programie zdrowej zmiany wchodzi w życie 
z dniem 20.01.2021 r. 
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