
Regulamin „23-dniowego Treningu Motywacji” 

 

1. 23-dniowego Treningu Motywacji, zwany dalej „Treningiem” realizowany jest przez 

firmę Marshal Academy Sp. z o. o. („Organizator”) z siedzibą 32-005 Niepołomice, ul. 

Prosta 4A, NIP 6832108159, reprezentowaną przez Elżbietę Jachymczak – Prezes 

zarządu. 

2. Trening realizowany jest w formie elektronicznej.  

3. Zakup treningu odbywa się przez stronę www.jachymczak.pl/shop 

4. Do Treningu można przystąpić w terminie do dnia 1 stycznia 2021 roku. 

5. W trakcie trwania Treningu nie ma możliwości dołączenia do grupy. 

6. W Treningu mogą brać udział osoby pełnoletnie, zwane dalej „Uczestnikiem”. 

7. Każdego dnia w okresie od dnia 2 stycznia do 24 stycznia 2021 roku Uczestnik 

otrzymuje w formie mailowej jedno zadanie do wykonania. Po jego wykonaniu max. do 

godz. 22:30 danego dnia, którego dotyczy zadanie przekazuje odpowiedź zwrotną w 

formie mailowej. Wystarczy napisanie słownie „zrobione”. Przekazanie informacji 

zwrotnej jest warunkiem koniecznym do uzyskania kolejnego zadania w następnym 

dniu. 

8. Organizator nie weryfikuje realizacji zadań oraz nie ponosi odpowiedzialności za 

przekazanie nieprawdziwej informacji zwrotnej. 

9. Uczestnik może w każdej chwili przerwać realizację Treningu, jednak Organizator nie 

jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej kwoty za całość ani za niewykorzystaną część 

Treningu.  

10. Każdego dnia na zamkniętej grupie na FB, o godzinie 19:23 odbędzie się wieczorny 

LIVE prowadzony przez Organizatora, który będzie dzielił się postępami swojej pracy 

nad zadaniami.  

11. Nagrania z LIVE nie mogą być przez żadnego z Uczestników udostępniane, kopiowane 

i rozpowszechniane w jakiekolwiek formie innym osobom. 

12. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do treści merytorycznych, ćwiczeń i 

zadań Treningu. Żadne z tych materiałów nie mogą być przez Uczestników 

udostępniane, kopiowane i rozpowszechniane w jakiekolwiek formie innym osobom. 

13. Materiały wymienione w pkt. 12 niniejszego Regulaminu zostały opracowane przez 

Elżbietę Jachymczak oraz Beatę Morsztyn.  

14. Na zakończenie Treningu w ostatnim dniu każdy Uczestnik otrzyma prezent o łącznej 

wartości 1699 PLN. Przekazanie prezentu odbywa się drogą mailową.  

15. W trakcie trwania Treningu będą powielać się niektóre ćwiczenia w celu wypracowania 

nawyku motywacji. 


