
Regulamin II edycji Klubu online Aktywne z YouCan 

Poniższy regulamin dotyczy produktu jakim jest dostęp do II edycji Klubu online Aktywne z You-
Can. Regulamin zawiera m.in. informacje o dostępnych pakietach, w ramach których można uzy-
skać dostęp do treści będących zawartością Klubu online i formie dostępu do materiałów. 

Sprzedaż dostępu do Klubu online będzie realizowana za pośrednictwem serwisu Shoplo (https://
youcanstudio.shoplo.com), po zaakceptowaniu regulaminu serwisu, obejmującego kwestie doty-
czące m.in. sposobu zawarcia umowy i złożenia zamówienia, dostępnych metod płatności, postę-
powania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy. Regulamin dostępny jest na stronie https://
youcanstudio.shoplo.com/strona/regulamin.  

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: 
klub@youcan-studio.pl. 

§ 1 
Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna. 
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio 

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
3. Klub online - produkt edukacyjny pod nazwą „ Klub online Aktywne z YouCan - II edycja”, 

którego twórcą jest Sprzedawca. 
4. Pakiet Klubu online – dostęp do Klubu online jest możliwy poprzez wybór jednego z trzech 

dostępnych pakietów – Pakiet Standard z dostępem na 1 miesiąc, Pakiet Standard z dostępem na 
3 miesiące, Pakiet VIP. 

5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://youcan-studio.pl/klub/regula-
min_klub_online.pdf. 

6. Sprzedawca – Karolina Jarosz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Karolina Jarosz 
Treningi Personalne” z siedzibą pod adresem ul. Chopina 18/u1, 30-047 Kraków, NIP: 
5060059040. 

§ 2 
Postanowienia wstępne 

1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości 
Klubu online, tj. treści cyfrowych, takich jak e-book, webinary, nagrania video, materiały do 
druku. 

2. Możliwość zakupu Pakietu Klubu online jest możliwa jedynie w określony czasie. Zakup 
będzie możliwy wyłącznie w dniach 18.05.2020r. od godz. 16.00 - 29.02.2020 r. do godz. 
23:59. Po tym okresie możliwość zakupu Pakietu zostanie wyłączona. 

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Klubu online, a także prawa i obowiązki 
Sprzedawcy oraz Kupujących. 

4. W celu korzystania z Klubu online należy spełnić poniższe warunki techniczne:  
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1. posługiwanie się aktywnym adresem e-mail, który zostanie podany podczas zakupu do-
stępu do Klubu online, 

2. dostęp do Internetu, 
3. standardowy system operacyjny, 
4. standardowa przeglądarka internetowa, 
5. standardowe programowanie umożliwiające otwieranie plików w formacie .pdf. 

5. Kupujący nie może dokonać zakupu Pakietu Klubu online anonimowo ani pod pseudoni-
mem.  

6. Niedozwolone jest w trakcie korzystania z Klubu online wysyłanie treści o charakterze bez-
prawnym, szczególnie przesyłanie tego typu treści poprzez formularze dostępne na stronie 
Klubu online.  

7. Ceny podane na stronie Klubu online są cenami brutto. 

§ 3 
Zakup Pakietów Klubu online 

1. Członkami Klubu online mogą być jedynie kobiety. 
2. Sprzedaż dostępu do Klubu online będzie realizowana za pośrednictwem serwisu Shoplo 

(https://youcanstudio.shoplo.com). 
3. Wszystkie kwestie dotyczące sposobu zawarcia umowy i złożenia zamówienia, dostępnych me-

tod płatności, postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy określone są regulaminem 
serwisu Shoplo, dostępnym na stronie https://youcanstudio.shoplo.com/strona/regulamin. 

§ 4 
Pakiety 

1. Dostęp do zawartości Klubu online możliwy jest w ramach jednego z trzech pakietów: 
1. Pakiet Standard z dostępem na 1 miesiąc,  zapewniający dostęp przez okres jednego 

miesiąca. 
2. Pakiet Standard z dostępem na 3 miesiące, zapewniający dostęp przez okres trzech mie-

sięcy. 
3. Pakiet VIP, zapewniający dostęp przez trzy miesięce, zawierający dodatkowo 3 treningi 

personalne online. 
2. Zawartość Pakietów Klubu online przedstawiona jest na stronie www.youcan-studio.pl/klub. 
3. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Klubu online oraz w trak-

cie składania zamówienia na stronie Sklepu YouCan Studio w serwisie Shoplo. 
4. Kupujący ma gwarancję zachowania aktualnej ceny Pakietów Klubu online na kolejną edy-

cję, którą Sprzedawca planuje na wrzesień 2020r., w przypadku zainteresowania Klubem. 

§ 5 
Korzystanie z Klubu online 

1. Materiały zostaną udostępnione na platformie edukacyjnej YouCan Studio do której Kupujący 
otrzyma dane dostępowe poprzez logowanie się na podany przy zamówieniu adres e-mail.  
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2. Dostęp do webinarów na żywo będzie wysyłany formie linków do platformy webinarowej na 
podany przy zamówieniu adres e-mail. 

3. Materiały edukacyjne, karty do wydruku i plany treningowe na pierwszy miesiąc zostaną udo-
stępnione Kupującemu na dzień przed rozpoczęciem działania Klubu online, tj. 31.05.2020. 
Materiały na drugi i trzeci miesiąc zostaną udostępnione odpowiednio 30.06.2020 oraz 
31.07.2020. Materiały w każdym miesiącu będą udostępniane zgodnie z tematyką przedstawio-
ną w ofercie na stronie Klubu online. 

4. W przypadku pakietu VIP Kupującemu przysługują 3 godzinne treningi personalne online. Tre-
ningi te należy wykorzystać w trakcie trwania Klubu online. Kupujący może wybrać Trenerkę z 
którą chce odbyć treningi, a następnie Trenerka skontaktuje się, aby ustalić termin treningu i 
narzędzie internetowe do przeprowadzenia trening online. 

5. W dniu 31.05.2020r. Kupujący otrzyma dostęp do zamkniętej grupy na portalu społecznościo-
wym, przeznaczonej jedynie dla uczestniczek Klubu online. 

6. Grupa dla uczestniczek Klubu online ma charakter edukacyjny i motywacyjny. Niedozwolone 
jest reklamowanie swoich produktów i usług oraz naruszanie jakichkolwiek praw i poszanowa-
nia innych uczestniczek Klubu online. 

7. Kupujący nie może udostępniać osobom trzecim ani rozpowszechniać treści cyfrowych, będą-
cych zawartością Klubu online. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Sprzedawca zablokuje 
Kupującemu dostęp do Klubu online oraz do grupy dla uczestniczek Klubu online. 

8. Kupujący przystępując do Klubu online jest osobą zdrową oraz sprawną fizycznie i bierze na 
siebie odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki wykonywania zaprezentowanych w 
Klubie online ćwiczeń, w szczególności gdy wykonywane zostały w sposób niezgodny z przed-
stawionym w Klubie online. 

§ 6 
Dane osobowe i pliki cookies 

1. Zasady postępowania z danymi osobowymi i plikami cookies zostały określone w polityce 
prywatności dostępnej pod adresem https://youcan-studio.pl/Polityka_prywatnosci.pdf 

§ 7 
Prawa autorskie 

1. Treści cyfrowe będące zawartością Klubu online korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich 
dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną 
lub karną. 

2. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Klubu onli-
ne jeżeli poweźmie wiarygodną wiadomość, że Kupujący dopuszcza się naruszania prawa au-
torskich do treści cyfrowych, które przysługują Sprzedawcy. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to 
jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany 



wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca 
poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych os-
obowych.  

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2020r.  


