Umowa członkowska i licencyjna
Niniejsza umowa członkowska i licencyjna („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy:
Marią Trusiło-Kiepuszewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„Worship Style Maria Trusiło-Kiepuszewska”, zarejestrowaną przy ul. Jaskółcza 32,
8 3 - 0 0 0 B o r zę c i n , p o s i a d a j ą c ą n r N I P : 49 9 0 6 67 247, e m a i l :
kontakt@taniecuwielbienia.pl telefon: 780 030 109.
zwaną dalej: „Worship Style”
a osobą fizyczną zwaną dalej „Instruktorem” zawierającym umowę w związku z
działalnością zarobkową, niebędącym konsumentem. Instruktorem w
rozumieniu niniejszej umowy jest animator oraz instruktor uprawniony do
samodzielnego prowadzenia zajęć, który ukończył kurs z tytułem instruktora,
chyba że co innego wynika z treści umowy.
Umowa wchodzi w życie z datą wpisania instruktora na listę sieci instruktorów
Worship Style („data wejścia w życie”).
Instruktor akceptuje niniejszą umowę przy pomocy kliknięcia. Kliknięcie jest
równoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i zapoznania się w całości z
niniejszą umową.
Worship Style oświadcza, iż jest właścicielem słownego znaku towarowego:
słownego Worship Style, oraz słowno-graficznego (logo),

które zwane będą dalej „znakami towarowymi firmy Worship Style”, łącznie z
powiązanymi z tymi znakami towarowymi i materiałami chronionymi prawem
autorskim. Przedmiotowe materiały chronione prawem autorskim (takie jak
choreografie taneczne czy muzyka) są dostępne na portalu Worship Style. Na
podstawie niniejszej umowy udzielane jest prawo do ich wykorzystywania – w
związku z usługami o charakterze edukacyjnym dotyczącymi tańca uwielbienia
(„usługami”).
Znaki towarowe odnoszące się do członkostwa są wykorzystywane celem
wykazania członkostwa w sieci instruktorów Worship Style.
Instruktor ukończył oficjalny kurs dla instruktorów Worship Style i pragnie być
członkiem sieci instruktorów Worship Style, używać znaków towarowych firmy
Worship Style w celach związanych z promocją oraz prowadzić zajęcia zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
Instruktor będący członkiem sieci instruktorów Worship Style, który ukończył
kurs dla instruktorów, wyraża wolę używania znaków towarowych zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy. Instruktor wyraża wolę używania znaków
towarowych firmy Worship Style za zgodą firmy Worship Style, po odbyciu
odpowiednich szkoleń, wyłącznie w związku z prowadzeniem zajęć w ramach
programów, z którymi powiązane są te znaki towarowe, bądź celem sprzedaży
produktów firmy Worship Style zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przesłanki, określone w dalszej części
wzajemne uzgodnienia oraz koszty i korzyści powiązane z członkostwem w sieci
instruktorów Worship Style, strony uzgadniają co następuje:
1. Zobowiązania stron
1.1. Worship Style zapewnia Instruktorowi:
• dostęp do materiałów z Kursu Instruktora i Animatora Worship Style przez
cały czas trwania umowy
• dostęp do układów tanecznych poznanych na Kursie i tworzonych w
przyszłości dla Instruktorów Worship Style
• dostęp do zamkniętej grupy Instruktorów Worship Style na Facebooku
• zniżkę 15%
Style

na WSZYSTKIE produkty i usługi dostępne w sklepie Worship

• dostęp do oryginalnej muzyki Worship Style oraz do muzyki zespołów, z
którymi bezpośrednio Worship Style podpisało umowę licencyjną
• dostęp do wszelkich znaków towarowych Worship Style takich jak: logo,
nazwa marki, branding marki (w tym cechy dotyczące użytych kolorów i
fontów)

• umieszczenie zdjęcia i nazwiska instruktora na stronie internetowej Worship
Style wraz z informacją o prowadzonych przez niego zajęciach
• możliwość użytkowania regulaminów zajęć tanecznych Worship Style
• możliwość pobrania aktualnych materiałów reklamowych Worship Style
• możliwość prowadzenia zajęć i/lub animacji pod nazwą Worship Style
• możliwość nawiązania współpracy z Worship Style (w zakresie prowadzenia
warsztatów z Worship Style lub na rzecz Worship Style)
• wsparcie i modlitwę
• dalszą formację duchową i rozwój poprzez udostępniane co miesiąc
materiały
• miejsce w corocznych rekolekcjach dla Instruktorów
1.2. Instruktor zobowiązuje się do rozwoju duchowego w szczególności do:
• codziennej modlitwy osobistej
• podlegania kierownictwu duchowemu (stały spowiednik/kierownik
duchowy)
• prowadzenia aktywnego życia sakramentalnego: m.in. poprzez regularną
spowiedź; uczestnictwo w Eucharystii (min. raz w tyg.)
• codziennego kontaktu ze Słowem Bożym,
• modlitwy za pozostałych instruktorów Worship Style
• udziału w spotkaniach instruktorów online (przynajmniej raz na kwartał) i
spotkaniach na żywo (przynajmniej raz w roku)
• rozwoju taneczno-duchowego poprzez co miesięczne przerabianie
materiałów otrzymywanych od Worship Style
• prowadzenie tańca uwielbienia przynajmniej w częstotliwości:
przeprowadzenia min. 2 animacji i/lub 3 zajęć tanecznych Worship Style w
ciągu roku i udokumentowanie prowadzenia tychże Worship Style w postaci
fi l m ów/zd j ę ć re p o r t a żow ych w ce l u u t r zy m a n i a l i ce n c j i ( b ra k
udokumentowanych działań przez cały rok wymusza na instruktorze
odnowienie certyfikatu poprzez ponowne opłacenie i zaliczenie Kursu
Instruktorskiego)
• godnego używania marki Worship Style i posługiwania się znakami
towarowymi zgodnie z niniejszą umową
• dbania o swój wizerunek i zachowania go w spójności z wartościami i
zasadami Worship Style, zawartymi w niniejszej umowie
• opłacania składki członkowskiej (pkt. 3.1)

2. Przyznanie licencji.
2.2. Znaki towarowe firmy Worship Style.
Worship Style niniejszym przyznaje instruktorowi niewyłączne i nieprzenoszalne
prawo („licencję”) do używania znaków towarowych firmy Worship Style, do
promocji oraz prowadzenia zajęć instruktora Worship Style. Instruktor akceptuje
postanowienia niniejszej umowy, w tym okres na jaki zostaje udzielona licencja.
Na potrzeby niniejszej umowy pojęcie znaków towarowych firmy Worship Style
może także oznaczać znaki towarowe tworzone w późniejszym czasie przez firmę
Worship Style.
2.2. Tytuły uzyskane po ukończeniu kursów prowadzonych przez Worship Style
Po zdobyciu przez kursanta ty tułu ANIMATORA , przez cały okres
nieposzlakowanego członkostwa w sieci instruktorów i animatorów, Worship
Style przyznaje Instruktorowi licencję na używanie wyłącznie tych znaków
towarowych, które są powiązane z danym tytułem, uwzględniając ograniczenia
określone w punkcie 1.1. Na przykład, jeśli instruktor zdobędzie tytuł ANIMATORA,
otrzyma licencję Animator Worship Style celem promocji oraz prowadzenia
animacji Worship Style.
Po zdobyciu przez kursanta tytułu INSTRUKTORA , przez cały okres
nieposzlakowanego członkostwa w sieci instruktorów i animatorów, Worship
Style przyznaje Instruktorowi licencję na używanie wyłącznie znaków
towarowych, które są powiązane z danym tytułem specjalistycznym,
uwzględniając ograniczenia określone w punkcie 1.1. Na przykład, jeśli instruktor
zdobędzie tytuł INSTRUKTORA, otrzyma licencję Instruktor Worship Style celem
promocji oraz prowadzenia zajęć Worship Style.
2.3. Zakres działań
Animator może prowadzić animację Worship Style na imprezach dla lokalnych
społeczności (festiwalach, rekolekcjach, festynach parafialnych itp.) lub na
spotkaniach wspólnoty/grupy tanecznej działające przy wspólnocie (np. jako
spotkania diakonii tańca).
Instruktor może prowadzić zajęcia Worship Style w szkołach tańca, klubach
fitness, lub wynajmowanych przez siebie salach tanecznych dla klientów
zainteresowanych korzystaniem z zajęć Worship Style.

Instruktor nie może uczestniczyć w żadnej imprezie ani prowadzić żadnych zajęć,
kursów ani warsztatów podczas których szkoli innych instruktorów bądź
publiczność w zakresie podstawowych kwestii dotyczących bycia instruktorem i/
lub animatorem tańca uwielbienia Worship Style – za wyjątkiem współpracy z
Worship Style w zakresie kursów instruktorskich. Zakazane jest prowadzenie
przez instruktora warsztatów/kursów podczas których szkoli instruktorów tańca
uwielbienia.
2.4. Muzyka
Prowadząc zajęcia i/lub animację Worship Style, Instruktor może wykorzystywać
oryginalne utwory Worship Style (utwory dostępne na portalu instruktora i inne
oryginalne ścieżki dźwiękowe, które zostaną wydane w przyszłości) oraz muzykę
zespołów, z którymi Worship Style ma zawartą umowę licencyjną. Instruktor
potwierdza, iż większość utworów muzycznych zawartych w materiałach
instruktora nie stanowi oryginalnych utworów Worship Style, nie posiada licencji
na publiczne odtwarzanie i nie może być używana na zajęciach Worship Style,
jeśli nie zostaną spełnione odpowiednie lokalne wymogi dotyczące licencji
muzycznych w tym podpisane zawarte umowy z organizacjami zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi .
2.5. Zakres terytorialny
Licencja przyznawana na podstawie niniejszej umowy obowiązuje na terenie
Polski
3. Opłata członkowska.
3.1. Opłata członkowska.
Instruktor uiszcza na rzecz firmy Worship Style opłatę członkowską w kwocie 10%
od uzyskanego dochodu za prowadzenie zajęć i/lub animacji Worship Style,
jednak nie mniej niż 50 zł na miesiąc płatną przez 12 miesięcy od podpisania
umowy, od 13-stego miesiąca opłata wyniesie 100 zł, płatną do 5-go dnia każdego
miesiąca w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami
podpunktu 3.2 poniżej. Worship Style zastrzega sobie prawo do określenia zmian
lub modyfikacji w dowolnym czasie, stosowanych procedur oraz metod
fakturowania, a także opłat, w tym między innymi procedur dotyczących
zbierania opłat, sposobów płatności, opłat dodatkowych oraz odrębnych opłat
dotyczących treści lub usług oferowanych za pośrednictwem witryn
internetowych firmy Worship Style. Instruktor wyraża zgodę na zawiadamianie
przez firmę Worship Style o zmianach poprzez wiadomość e-mail wysłaną na

adres wskazany przez instruktora. Instruktor jest zobowiązany powiadomić
Worship Style o zmianie adresu email - w przypadku braku powiadomienia
przyjmuje się iż wiadomość dostarczona na poprzedni adres email jest
skutecznie doręczona. Wszelkie wprowadzone
zmiany dokonane w formie
umowy będą równoznaczne ze zmianą niniejszej umowy. Jeśli instruktor nie
wyrazi zgody na wyznaczone opłaty lub inne zmiany, może dobrowolnie
zrezygnować z członkostwa w Worship Style i wypowiedzieć niniejszą umowę.
3.2. Wypowiedzenie umowy.
Worship Style może w dowolnym czasie, z dowolnych powodów, rozwiązać
niniejszą umowę, (w tym ze względu na niestosowanie instrukcji określonych
przez Worship Style). Niedokonanie przez instruktora jakichkolwiek płatności
należnych zgodnie z niniejszą umową będzie uznawane za rażące naruszenie
umowy umożliwiające firmie Worship Style natychmiastowe odebranie lub
anulowanie przywilejów bądź korzyści wynikających z członkostwa w sieci
instruktorów Worship Style lub natychmiastowe rozwiązanie niniejszej umowy.
Worship Style oraz Instruktor może także wypowiedzieć niniejszą umowę
z dowolnych przyczyn z 30-dniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec
miesiąca.
3.3. Prawo własności do znaków towarowych.
Instruktor potwierdza, że Worship Style jest właścicielem przedmiotowych
znaków towarowych. Instruktor oświadcza, że nie podejmie żadnych działań
uchybiających prawu własności firmy Worship Style do przedmiotowych znaków
towarowych. Instruktor potwierdza, że będzie korzystał z przedmiotowych
znaków towarowych, działając na korzyść oraz w imieniu firmy Worship Style.
Instruktor poświadcza także, że żadne postanowienia niniejszej umowy nie dają
mu prawa bądź tytułu do znaków towarowych, ani też do korzyści z nimi
związanych, za wyjątkiem praw do używania przedmiotowych znaków
towarowych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Instruktor oświadcza,
że nie będzie podważał praw firmy Worship Style do znaków towarowych,
ważności ani wykonalności znaków towarowych, bądź ważności niniejszej
umowy.
4. Standardy dotyczące jakości.
Standardy dotyczące jakości zostały określone m.in.:
(a) w ramach oficjalnych kursów dla instruktorów Worship Style,
(b) w instrukcjach szkoleniowych instruktorów Worship Style,
(c) na stronie internetowej www.worshipstyle.pl,

(d) w dowolnych wytycznych marki określonych przez firmę Worship Style,
(e) w niniejszej umowie,
Standardy dotyczące jakości mogą zostać również określone w inny sposób przez
firmę Worship Style w późniejszym czasie.
Instruktor potwierdza, że styl oraz jakość jego marketingu i usług
wykorzystujących przedmiotowe znaki towarowe będą spełniały standardy
określone zgodnie z punktem 4.
5. Zachowanie jakości usług.
Instruktor wyraża zgodę na współpracę z firmą Worship Style oraz przyjmuje do
świadomości, iż będą dokonywane kontrole stylu oraz jakości marketingu i usług
świadczonych przez instruktora oraz wykorzystania przedmiotowych znaków
towarowych i umożliwi obserwację zajęć prowadzonych przez instruktora oraz na
życzenie firmy Worship Style dostarczy firmie Worship Style dowody
potwierdzające przestrzeganie niniejszej umowy. Instruktor musi stosować
wszystkie obowiązujące przepisy oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia
dotyczące marketingu, reklamy lub świadczenia usług.
6. Dopuszczalne używanie znaków towarowych.
Instruktor będzie używał znaków towarowych, na które uzyskał licencje,
wyłącznie w formie oraz stylu zaprezentowanym powyżej w niniejszej umowie.
Instruktor NIE może zmieniać formy ani stylu zaprezentowanych powyżej
znaków towarowych. Instruktor będzie stosował wytyczne dotyczące stosowania
znaków towarowych firmy Worship Style, wytyczne dotyczące marki oraz
instrukcje Worship Style. Nie uchybiając w żaden sposób powyższym
ograniczeniom, korzystanie przez instruktora ze znaków towarowych będzie
ograniczone jak poniżej:
6.1. Materiały drukowane oraz e-mail.
(a) Materiały promocyjne.
Instruktor może wykorzystywać przedmiotowe znaki towarowe wyłącznie na
ulotkach, plakatach, w wiadomościach poczty elektronicznej oraz w
drukowanych materiałach promocyjnych, które mają na celu promowanie zajęć
Worship Style prowadzonych przez instruktora. Stosowanie przedmiotowych
znaków towarowych na innych materiałach promocyjnych jest zabronione.
Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych na tego

rodzaju materiałach musi być dokonane w formie oraz stylu określonym w
niniejszej umowie.
Wykorzystując przedmiotowe znaki towarowe w wiadomościach poczty
elektronicznej (e-mail), instruktor będzie stosował odpowiednie przepisy
dotyczące reklamy wykorzystującej pocztę e-mail oraz marketingu
elektronicznego.
(b) Opis oraz marketing zajęć Worship Style.
Instruktor bez wyraźnej zgodny firmy Worship Style na piśmie, nie będzie
wykorzystywał przedmiotowych znaków towarowych w połączeniu ze znakami
towarowymi, usługowymi, nazwami handlowymi lub zmodyfikowanymi opisami
żadnej innej osoby lub innego podmiotu. Na przykład, instruktor nie będzie
określał zajęć przy pomocy zwrotu „Worship Style na mięśnie brzucha”, „Worship
Style na kręgosłup”, „Worship Style dla dzieci” lub „Worship Style dla seniorów”,
lub innych tego rodzaju, ani sugerując różne warianty zajęć Worship Style.
Instruktor nie będzie także na przykład włączał do przedmiotowych materiałów
marketingowych innych znaków towarowych za wyjątkiem oznaczenia miejsc, w
których będą prowadzone zajęcia (przykładowo nazwa szkoły tańca),
prezentowanych jako informacje uzupełniające w stosunku do znaków
towarowych firmy Worship Style, jeśli instruktor posiada stosowne zezwolenia.
I n s t r u k t o r n i e m o ż e m o d y fi k o w a ć f o r m a t u z n a k u t o w a r o w e g o
wykorzystywanego do opisu zajęć. Na przykład instruktor nie może modyfikować
wyglądu lub rozmiarów zaprezentowanych powyżej znaków towarowych. Jeśli
instruktor chce wykorzystać w innych celach jakikolwiek inny znak towarowy (np.
w związku ze sponsoringiem), musi uzyskać na takie wykorzystanie pisemną
zgodę wydawaną na wniosek złożony z co najmniej trzydziestodniowym (30dniowym) wyprzedzeniem.
(c) Zakaz dotyczący biuletynów oraz publikacji.
Instruktor nie może wykorzystywać żadnych przedmiotowych znaków
towarowych, w całości ani w części, w charakterze tytułów biuletynów lub innych
publikacji drukowanych lub online.
(d) Zakaz dotyczący mediów społecznościowych
Instruktor nie może wykorzystywać żadnych przedmiotowych znaków
towarowych, w całości ani w części, w charakterze zdjęcia profilowego lub zdjęcia
w tle w mediach społecznościowych.

6.2. Nazwy domen, media oraz sieci społecznościowe.
Zgodnie z potrzebami oraz wolą firmy Worship Style w zakresie wykorzystania
określonych nazw domen, instruktor może wykorzystywać nazwę „Worship Style”
jako część adresu nazw domen w przypadku witryn internetowych, które
promują WYŁĄCZNIE zajęcia Worship Style prowadzone przez instruktora.
(a) Produkty konkurencyjne oraz zakaz naruszania dobrego imienia.
Instruktor nie może sprzedawać, oferować do sprzedaży, reklamować lub
promować na witrynie internetowej instruktora żadnych usług ani towarów za
wyjątkiem usług instruktora Worship Style oraz towarów Worship Style.
Instruktor nie może zamieszczać na swojej witrynie internetowej żadnych
oświadczeń lub informacji osłabiających, umniejszających bądź w inny sposób
szkodzących znakom towarowym marki Worship Style lub renomie firmy. Firma
Worship Style zachowa wyłączne prawo do określania czy witryna instruktora
zawiera tego rodzaju oświadczenia lub informacje.
(b) Przeniesienie własności na rzecz firmy Worship Style.
Jeśli firma Worship Style postanowi, według własnego uznania, że potrzebuje lub
chce korzystać z danej nazwy domeny, którą zarejestrował instruktor, a która
zawiera dowolny znak towarowy firmy Worship Style, w całości lub w części,
wówczas na wniosek firmy Worship Style instruktor przeniesie nazwę takiej
domeny na rzecz firmy Worship Style w zamian za zwrot uzasadnionych
wydatków faktycznie poniesionych do tej pory przez instruktora w związku z
rejestracją tej domeny w podmiocie dokonującym rejestracji nazw domen.
Worship Style nie będzie zobowiązana do zwrotu instruktorowi jakichkolwiek
kosztów poniesionych w związku z projektowaniem witryny internetowej
instruktora, tworzeniem materiałów marketingowych, ani też żadnych innych
kosztów zapłaconych dowolnej osobie trzeciej, która nie jest podmiotem
dokonującym rejestracji nazw domen.
(c) Identyfikacja witryn internetowych członków sieci instruktorów Worship Style
oraz stron mediów społecznościowych.
Imię i nazwisko instruktora oraz miejscowość, w której prowadzone są zajęcia
muszą być wyraźnie określone na każdej witrynie internetowej lub stronie
mediów społecznościowych obsługiwanej, bądź kontrolowanej przez instruktora
celem identyfikacji instruktora jako właściciela danej domeny lub strony mediów
społecznościowych, albo podmiotu, który je kontroluje. Obejmuje to także
publikowanie imienia i nazwiska instruktora oraz łącza do jego profilu w sieci

instruktorów na witrynie worshipstyle.pl. Łącze musi być zamieszczone na stronie
głównej w stopce i powinno zawierać następujący zapis:
Niniejsza witryna internetowa [wstaw witrynę internetową] stanowi własność i
jest obsługiwana przez [wstaw imię i nazwisko instruktora], licencjonowanego
instruktora/animatora Worship Style. Odwiedź mój profil na: [wstaw łącze do
strony profilu].
(d) Przekazywanie nazw państw.
Instruktor, który chce wykorzystać domeny zawierające połączenie znaku
towarowego i nazwy danego kraju (np.: www.worshipstyleaustralia.com,
www.worshipstyleswitzerland.com, www.worshipsyleaustralia-brazil.co.br,
www.worshipsyleaustralia.net itp.) lub inną domenę o priorytetowej nazwie, musi
uzyskać zgodę firmy Worship Style. Nawet jeśli zgoda taka zostanie udzielona,
instruktor dokonujący rejestracji takiej domeny i utrzymujący ją, jednoznacznie
zgadza się przenieść na rzecz Worship Style własność takiej domeny w trybie
natychmiastowym na wniosek firmy Worship Style.
(e) Zakaz używania nazw towarowych jako nazw domen.
Instruktor nie może używać nazw domen zawierających znaki towarowe jako
nazw firmowych. Przykładowo instruktor nie może używać nazwy domeny
www.worshipstyle.pl lub www.taniecuwielbienia.pl i następnie używać nazwy
Worship Style lub TANIEC UWIELBIENIA do identyfikacji swojej osoby bądź grupy
instruktorów.
(f) Tytuły stron mediów oraz sieci społecznościowych.
Instruktor musi stosować wszystkie wymogi dotyczące nazw domen, witryn
internetowych oraz nazw towarowych w odniesieniu do stron mediów oraz sieci
społecznościowych (w tym Facebook, YouTube i podobnych stron), a także
umieszczać w tytule stron mediów społecznościowych nazwisko i imię
instruktora oraz jego miasto. W przypadku grupowych stron mediów
społecznościowych, wszyscy instruktorzy muszą być członkami sieci instruktorów
Worship Style i wszyscy członkowie tej sieci muszą być zidentyfikowani.
Postanowienia niniejszej części stosuje się także do stron imprez mediów oraz
sieci społecznościowych.

6.3. Witryny internetowe.
Instruktor może używać przedmiotowych znaków towarowych na witrynach
internetowych (w tym na stronach mediów oraz sieci społecznościowych) celem
promocji zajęć instruktora Worship Style zgodnie z niniejszą umową oraz
następującymi wytycznymi:
(a) Wyróżnianie znaków towarowych.
Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych na witrynie
internetowej instruktora musi być dokonane w formie oraz stylu określonym w
niniejszej umowie. Każda strona witryny internetowej, na której pojawiają się
jakiekolwiek przedmiotowe znaki towarowe, musi zawierać objaśnienia w
następującej formie: „Worship Style oraz logotypy Worship Style są znakami
towarowymi firmy Worship Style, używanymi na podstawie licencji”.
(b) Łącze do WorshipStyle.pl
Witryny internetowe instruktora muszą na stronie domowej zawierać wyraźne
hiperłącze do strony głównej oficjalnej witryny internetowej Worship Style,
www.WorshipStyle.pl

(c) Używanie znaków towarowych.
Dodatkowo, oprócz stosowania postanowień określonych w części 6.2(b),
instruktor, bez wyraźnej zgody firmy Worship Style na piśmie, nie będzie
wykorzystywał przedmiotowych znaków towarowych w połączeniu ze znakami
towarowymi, usługowymi, nazwami firm, produktów, programów bądź z innymi
terminami żadnej innej osoby lub innego podmiotu.
(d) Muzyka.
Instruktor może używać oryginalnych utworów autorskich Worship Style
(dostępnych na portalu instruktora Worship Style, oryginalnych ścieżek
dźwiękowych, płyt kompaktowych, a także innych oryginalnych ścieżek
dźwiękowych, które zostaną wydane w przyszłości) w charakterze muzyki w tle
na witrynach internetowych spełniających wymagania określone w niniejszej
umowie. Instruktor nie może używać żadnej innej muzyki na takich witrynach
internetowych, jeśli nie uzyska w tym celu odpowiedniej licencji w tym praw na
podstawie umów zawartych z organizacjami zbiorowego zarządzania.

(e) Zakaz naruszania dobrego imienia.
Zgodnie z częścią 6.2(a), instruktor nie może zamieszczać na swojej witrynie
internetowej żadnych niestosownych treści lub treści, które Worship Style,
według własnego uznania, oceni jako osłabiające, umniejszające bądź w inny
sposób szkodzące przedmiotowym znakom towarowym, marce Worship Style
lub renomie i wartościom firmy. Worship Style zastrzega sobie prawo do żądania
usunięcia, a instruktor zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia takich
treści z witryny internetowej instruktora zgodnie z instrukcjami Worship Style.
(f) Prawo własności.
Instruktor musi wyraźnie określić właściciela danej witryny internetowej lub
strony sieci społecznościowej (w szczególności należy wyraźnie określić, że
właścicielem witryny jest instruktor lub firma, a nie firma Worship Style). Zgodnie
z postanowieniami części 6.2(c), na witrynie należy umieścić stosowne łącze oraz
oświadczenie identyfikujące instruktora.
(g) Adwords oraz słowa kluczowe (keywords).
Instruktor nie może używać przedmiotowych znaków towarowych w programie
reklamowym AdWord lub jako słów kluczowych (bądź w inny podobny sposób),
ani też do innych metod optymalizacji wyszukiwarki lub do tworzenia „łączy
sponsorowanych” bez pisemnej zgody firmy Worship Style.
6.4. Materiały wideo w Internecie.
Instruktor może publikować promocyjne nagrania wideo z układami
choreograficznymi nieprzekraczającymi 2 minut („promocyjne materiały wideo”).
Promocyjne materiały wideo muszą prezentować instruktora demonstrującego
zajęcia Worship Style lub taniec Worship Style i mogą być wykorzystywane
WYŁĄCZNIE do celów związanych z promocją zajęć instruktora Worship Style.
Promocyjne materiały wideo muszą spełniać następujące warunki:
(a) Zgoda na publikację.
Instruktor nie może prezentować na promocyjnych materiałach wideo członków
grup zajęciowych ani innych uczestników bez uprzedniego uzyskania od tych
osób odpowiedniej pisemnej zgody na wykorzystanie i publikację ich wizerunku.

(b) Obowiązek informacyjny.
Materiał wideo musi zawierać następujące informacje „Zajęcia Worship Style z
[imię i nazwisko instruktora], [miejscowość zajęć]”. Informacje te mogą być
zawarte w filmie, jego tytule i/lub opisie. Wszystkie wykorzystane znaki towarowe
muszą być użyte zgodnie z niniejszą umową.
(c) Muzyka.
Promocyjne materiały wideo muszą zawierać oryginalne utwory Worship Style
(utwory dostępne na portalu instruktora i inne oryginalne ścieżki dźwiękowe,
które zostaną wydane w przyszłości). Informacja o autorze muzyki musi być
zawarta w filmie lub jego opisie. Instruktor potwierdza, iż większość utworów
muzycznych zawartych w materiałach instruktora nie stanowi oryginalnych
utworów Worship Style, nie posiada licencji na publiczne odtwarzanie i nie może
być używana w żadnych materiałach wideo lub do żadnych celów towarowych,
jeśli nie zostaną spełnione odpowiednie lokalne wymogi dotyczące licencji
muzycznych. Instruktor nie może udostępniać materiałów muzycznych Worship
Style w Internecie lub w inny sposób.
(d) Strumieniowa transmisja materiałów wideo.
Promocyjne materiały wideo przygotowane zgodnie z postanowieniami
niniejszej części mogą być przesyłane strumieniowo wyłącznie na własnej
witrynie internetowej instruktora lub na stronie mediów bądź sieci
społecznościowych, które spełniają postanowienia niniejszej umowy.
Strumieniowe transmisje materiałów wideo muszą być zgodne z polityką
wybranych mediów bądź sieci społecznościowych oraz muszą zostać spełnione
odpowiednie wymogi dotyczące licencji muzycznych. Instruktor nie może
przesyłać strumieniowo, publikować lub rozpowszechniać żadnych materiałów
wideo prezentujących zajęcia Worship Style lub w inny sposób nawiązujących do
firmy Worship Style lub przedmiotowych znaków towarowych za pośrednictwem
żadnych innych mediów.
(e) Zakaz osłabiania lub naruszania dobrego imienia.
Instruktor nie może wykorzystywać żadnych niestosownych treści w
internetowych materiałach wideo lub treści osłabiających, umniejszających bądź
w inny sposób szkodzących znakom towarowym, marce Worship Style lub
renomie firmy. Worship Style zastrzega sobie, według własnego uznania,
wyłączne prawo do usunięcia lub zobowiązywania instruktora do usunięcia, a
instruktor zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia wszelkich

promocyjnych materiałów wideo lub innych materiałów wideo zawierających
przedmiotowe znaki towarowe bądź nawiązujące do nich.
6.5. Radio i telewizja.
Instruktor może używać przedmiotowych znaków towarowych w reklamach
radiowych lub telewizyjnych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy
Worship Style. Firma Worship Style może cofnąć udzieloną zgodę według
własnego uznania.
6.6. Rzetelne relacje medialne.
Instruktor może promować swoje zajęcia Worship Style w relacjach medialnych
na żywo, w wiadomościach prasowych, np. w gazetach, telewizji, radiu,
magazynach lub za pośrednictwem dowolnych środków masowego przekazu –
serwisów informacyjnych lub wydawców. Jeśli instruktor stosuje tego rodzaju
promocję, musi poinformować dany serwis informacyjny lub wydawcę o
zaleceniach firmy Worship Style dotyczących prawidłowego używania znaków
towarowych oraz o wytycznych dotyczących stosowania znaków towarowych.
Relacje medialne na żywo nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody firmy
Worship Style zawierać więcej niż dziesięciu (10) minut ćwiczeń Worship Style.
Jeśli instruktor jest uprzedzony o danej relacji, jest zobowiązany zawiadomić o
n i e j fi rm ę Wo r s h i p S ty l e , w y sy ł a j ą c w i a d o m o ś ć e - m a i l n a a d re s :
biuro@worshipstyle.pl. Jeśli instruktor nie jest uprzedzony o danej relacji, jest
zobowiązany zawiadomić o niej firmę Worship Style natychmiast po jej realizacji
i, jeśli to możliwe, przekazać firmie Worship Style kopię artykułu lub materiału
filmowego zawierającego tę relację.
6.7. Sprzedaż oryginalnych produktów Worship Style.
Instruktor, który kupuje oryginalne produkty firmy Worship Style bezpośrednio
od firmy Worship Style lub od autoryzowanego dystrybutora celem dalszej
sprzedaży, może używać przedmiotowych znaków towarowych zgodnie z
niniejszą umową, aby identyfikować oraz promować sprzedaż detaliczną takich
produktów. Korzystanie przez instruktora ze znaków towarowych celem dalszej
sprzedaży produktów Worship Style musi mieć charakter drugorzędny w
stosunku do zajęć Worship Style, za wyjątkiem dalszej sprzedaży oryginalnych
produktów prowadzonej przez instruktora na platformach towarowych w
Internecie, pod warunkiem, że instruktor zidentyfikuje się w swojej ofercie. W
miarę możliwości instruktor zobowiązuje się NIE sprzedawać produktów poza
region geograficzny, w którym zostały zakupione. Na przykład produkty kupione
przez instruktora w Polsce muszą być sprzedawane dalej w Polsce i nie mogą być
oferowane poza Polską.

7. Ograniczenia dotyczące wykorzystywania znaków towarowych i inne
zabronione działania.
Niezależnie od ograniczeń, które w inny sposób odnoszą się do korzystania przez
instruktora z przedmiotowych znaków towarowych, instruktor nie może używać
przedmiotowych znaków towarowych w związku z żadnymi następującymi
działaniami:
(a) Używanie logo firmy Worship Style oraz stylizowanych znaków.
Instruktor nie może zmieniać formy ani wyglądu żadnych logotypów firmy
Worship Style ani stylizowanych znaków towarowych, niezależnie od miejsca ich
użycia, w tym m.in. proporcji, kolorów i czcionki.
(b) Towary.
Instruktor nie może produkować ani tworzyć żadnych towarów (w tym ubrań) ani
innych przedmiotów promocyjnych noszących jakiekolwiek przedmiotowe znaki
handlowe, bądź podobnych rzeczy, ani też rzeczy powiązanych z
przedmiotowymi znakami towarowymi bez zgody firmy Worship Style.
(c) Materiały Worship Style.
Instruktor potwierdza, iż wszystkie materiały Worship Style otrzymane przez
instruktora w związku z członkostwem w programie Worship Style są
przeznaczone na wyłączny użytek instruktora. Instruktor nie będzie kopiował,
powielał, sprzedawał, rozprowadzał ani w inny sposób rozpowszechniał żadnych
materiałów otrzymanych przez niego w związku z członkostwem w Worship
Style, np. podręczników szkoleniowych, filmów z ćwiczeniami i choreografiami
Worship Style, zeszytów ćwiczeń itp. Instruktor nie może odtwarzać filmów
nagranych przez Worship Style podczas zajęć ani w celu publicznego
wyświetlenia materiałów wideo Worship Style, włączając w to własne zajęcia
instruktora, za wyjątkiem określonym w części 6.4. W przypadku zakończenia
niniejszej umowy z dowolnych powodów, instruktor jest zobowiązany do
zachowania materiałów Worship Style, zniszczenia ich lub zwrócenia firmie
Worship Style. Instruktor nie może sprzedać ani rozdać tych materiałów, ani też
użyć ich do jakichkolwiek innych celów, wyłączając użytek osobisty o charakterze
niekomercyjnym.

(d) Używanie znaków towarowych w innych celach niż promocja zajęć Worship
Style.
Instruktor potwierdza, że firma Worship Style może używać (lub udzielać innym
licencji na taki użytek) przedmiotowych znaków towarowych (lub innych znaków
towarowych) w związku z innymi towarami i usługami niż przedmiotowe usługi.
Instruktor NIE może używać i nie będzie używać żadnych przedmiotowych
znaków towarowych w celach związanych z promocją jakichkolwiek warsztatów,
szkoleń, instrukcji, sesji choreograficznych bądź innej działalności, za wyjątkiem
własnych zajęć Worship Style instruktora. Instruktor nie może używać żadnych
przedmiotowych znaków towarowych celem identyfikacji sali gimnastycznej,
ośrodka sportowego, nazwy firmy, nazwy handlowej lub jakiegokolwiek innego
obiektu, programu bądź produktu, wyłączając sytuacje określone w niniejszej
umowie, bez uprzedniej pisemnej, jednoznacznej zgody firmy Worship Style. Na
przykład przedmiotowe znaki towarowe nie mogą być używane do identyfikacji
firmy, spółki lub prowadzonej działalności gospodarczej innej niż celem promocji
i wykonywania usług instruktora.
(e) Materiały wideo/nagrania.
Wyłączając sytuacje wyraźnie określone w niniejszej umowie powyżej, instruktor
nie może filmować, nagrywać, tworzyć ani przesyłać strumieniowo żadnych
nagrań, w tym materiałów wideo, ani płyt DVD prezentujących zajęcia Worship
Style, bądź przedstawiających lub w inny sposób naśladujących choreografię
albo muzykę Worship Style. Materiały wideo oraz płyty Worship Style są w całości
chronione prawem autorskimi; surowo zabrania się wszelkiego ich
nieautoryzowanego powielania, prezentacji, rozpowszechniania bądź innego
używania bez uzyskania uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody firmy
Worship Style. Naruszenia praw autorskich, niezależnie od faktu, że stanowią
podstawę do zakończenia niniejszej umowy, będą, w zakresie dopuszczalnym
prawem, ścigane na drodze postępowań karnych. Instruktor potwierdza, że na
każde żądanie będzie współpracował z firmą Worship Style w działaniach
mających na celu walkę z piractwem.
(f) Wszystkie wnioski dotyczące udzielenia zgody zgodnie z niniejszą umową
muszą być przekazywane Worship Style z co najmniej trzydziestodniowym (30.
dniowym) wyprzedzeniem.
(g) Prawa, których wyraźnie nie przyznano w niniejszej umowie, należą do firmy
Worship Style.

(h) Informacje o zajęciach.
Worship Style zobowiązuje się do umieszczenia informacji o odbywających się
zajęciach Instruktora na stronie www.worshipstyle.pl
Instruktor zobowiązuje się do stosownych publikacji komercyjnych
informujących o jego zajęciach w lokalizatorze zajęć na witrynie internetowej
www.worshipstyle.pl. Instruktor potwierdza, że możliwość identyfikacji
autoryzowanych zajęć na tej platformie ma istotne znaczenie dla działań firmy
Worship Style zmierzających do ochrony członków sieci instruktorów Worship
Style poprzez identyfikację nieautoryzowanych zajęć.
8. Powiadomienia o naruszeniach i postępowania w sprawach naruszeń.
Instruktor niezwłocznie powiadomi firmę Worship Style, jeśli tylko poweźmie
wiadomość o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu znaków towarowych przez
osobę trzecią. Firma Worship Style zastrzega sobie wyłączne prawo oraz
dowolność wszczynania postępowań w sprawach naruszeń lub nieuczciwej
konkurencji dotyczących przedmiotowych znaków towarowych, a także
zatrzymania dochodów wynikających z ugody lub windykacji w każdej tego
rodzaju sytuacji. Instruktor będzie współpracował z firmą Worship Style w
zakresie stosowania oraz ochrony przedmiotowych znaków towarowych.
9. Okres obowiązywania.
Okres wstępny niniejszej umowy obejmuje dwanaście (12) miesięcy, licząc od
daty wejścia w życie („okres wstępny”). Umowa jest następnie automatycznie
przedłużana na okres każdego kolejnego roku, chyba, że instruktor naruszy
niniejszą umowę lub anuluje swoje członkostwo zgodnie z niniejszą umową
(„okres obowiązywania”). Niezależnie od powyższego firma Worship Style może
rozwiązać niniejszą umowę oraz wykluczyć instruktora z członkostwa instruktora
w sieci instruktorów Worship Style w dowolnym czasie, także bez podania
p owo d ów, p r ze ka z u j ą c i n s t r u k to row i p i s e m n e wy p ow i e d ze n i e . Po
wypowiedzeniu umowy
bez podania przyczyn uzasadniających rozwiązanie
umowy (m.in. rażące naruszenie przepisów umowy) wszystkie poniesione
niewykorzystane opłaty członkowskie Worship Style są zwracane instruktorowi.
10. Umotywowane wypowiedzenie umowy (Rażące naruszenie postanowień
umowy.
Firma Worship Style zachowuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej
umowy po przekazaniu instruktorowi pisemnej informacji w przypadku
naruszenia przez instruktora jakiegokolwiek postanowienia określonego w

niniejszej umowie, albo w przypadku podjęcia działań o charakterze nielegalnym
lub innych działań, które firma Worship Style uzna za szkodliwe dla marki
Worship Style. Firma Worship Style według własnego uznania, zastrzega sobie
prawo do nierozwiązania umowy i umożliwienie instruktorowi kontynuacji
współpracy zgodnie z warunkami ustalonymi przez Worship Style.
11. Skutki wypowiedzenia.
Po rozwiązaniu niniejszej umowy instruktor niezwłocznie przestanie korzystać
z przedmiotowych znaków towarowych (włącznie z częścią nazw domen), a także
z myląco podobnych nazw oraz znaków towarowych. Jeśli instruktor stworzył
jakiekolwiek materiały drukowane zawierające znaki towarowe firmy Worship
Style, musi je niezwłocznie zniszczyć. Jeśli instruktor zarejestrował nazwę
domeny zawierającą znaki towarowe firmy Worship Style, musi na żądanie firmy
Worship Style przenieść prawo własności do niej na firmę Worship Style.
Wszelkie prawa do przedmiotowych znaków towarowych oraz powiązana z nimi
renoma pozostają własnością firmy Worship Style.
11.1. Instruktor zobowiązuje się, przez cały czas trwania umowy oraz przez okres 12
miesięcy po jej zakończeniu lub rozwiązaniu do powstrzymywania się od
wszelkich czynności faktycznych i prawnych naruszających interes Worship Style.
11.2. Czynnościami, o których jest mowa w pkt. 11.1 jest w szczególności
a) prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych będących w konkurencji do zajęć
Worship Style
b) promowanie innych zajęć tanecznych niż Worship Style
c) prowadzenie własnych szkoleń dla animatorów i kursów instruktorskich
d) wykorzystywania znaków towarowych, regulaminów, materiałów lub nazwy
Worship Style w celach innych niż do prowadzenia zajęć Worship Style
e) tworzenie portali internetowych z tańcem uwielbienia
11.3. Za każde naruszenie przez Instruktora postanowień o których mowa z pkt.
11.1. licencji, Instruktor będzie zobowiązany zapłacić Worship Style karę umowną
w wysokości 30 000, 00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

12. Rozwiązanie umowy („odejście z sieci instruktorów Worship Style”).
Po zakończeniu okresu wstępnego instruktor może w dowolnym czasie
rozwiązać niniejszą umowę i zrezygnować członkostwa w sieci instruktorów
Worship Style (z 30-dniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca).
Jeśli instruktor rezygnuje z członkostwa w sieci instruktorów Worship Style przed
upływem okresu wstępnego, instruktor jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za
rozwiązanie umowy w wysokości 100 zł za każdy pozostały miesiąc okresu
wstępnego dwunastu (12) miesięcy. Na przykład, jeśli instruktor rezygnuje z
członkostwa w sieci instruktorów Worship Style po dwóch (2) miesiącach,
instruktor zapłaci firmie Worship Style opłatę z tytułu wcześniejszej rezygnacji z
członkostwa w wysokości 1000 zł. Rozwiązanie umowy przez instruktora wchodzi
w życie z ostatnim dniem miesiąca, w którym złożono oświadczenie o
rozwiązaniu umowy lub złożono rezygnację z członkostwa, pod warunkiem, że
firma Worship Style otrzymała zawiadomienie o rozwiązaniu
umowy lub
rezygnacji z członkostwa na co najmniej dwa dni robocze przed końcem danego
miesiąca. Na przykład, jeśli instruktor rezygnuje z
członkostwa w sieci
instruktorów Worship Style w dniu 30 stycznia, zostanie obciążony opłatami za
miesiąc luty i pozostanie członkiem sieci do ostatniego dnia lutego. Członkostwo
instruktora oraz jego konto internetowe są automatycznie usuwane w ostatnim
dniu miesiąca, w którym uznaje się umowę za rozwiązaną.
Unieważnienie umowy powoduje natychmiastową utratę uprawnień instruktora
przyznanych na podstawie niniejszej umowy licencyjnej, w tym praw do
używania przedmiotowych znaków towarowych (w tym specjalistycznych
znaków towarowych), praw autorskich, logotypów, nazw domen oraz innych
materiałów marketingowych firmy Worship Style. Unieważnienie umowy nie
powoduje utraty praw firmy Worship Style wynikających z niniejszej umowy ani
też żadnych innych korzyści firmy Worship Style a z niej wynikających.
Licząc od dnia rezygnacji z członkostwa Worship Style, instruktor ma jeden rok
na powrót do sieci instruktorów Worship Style. W okresie tym wszystkie licencje
(znaki towarowe firmy Worship Style) mogą być automatycznie reaktywowane
bez konieczności ponownego odbywania szkolenia dla instruktorów.
13. Zmiany warunków umowy.
Instruktor wyraża zgodę na okresowe aktualizowanie oraz zmiany warunków
niniejszej umowy według wyłącznego uznania firmy Worship Style. Firma
Worship Style będzie zawiadamiać instruktora o wszystkich takich zmianach
przed ich wprowadzeniem poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres
wskazany przez instruktora. Takie zmiany warunków będą wprowadzane do
tekstu niniejszej umowy, stając się jej częścią. Jeśli instruktor nie wyrazi zgody na

stosowanie warunków zmienionej umowy, będzie mógł wypowiedzieć niniejszą
umowę.
14. Ograniczenie odpowiedzialności.
Worship Style nie ponosi odpowiedzialności za jakość zajęć przeprowadzonych
przez instruktora, eventów lub innych warsztatów prowadzonych przez
instruktora oraz przygotowanie do nich instruktora, zasady bezpieczeństwa
obowiązujące na zajęciach, nie odpowiada za rozwiązania prawne – regulaminy
oraz polityki bezpieczeństwa danych wprowadzone przez instruktorów, nie
odpowiada za żadne szkody zgłaszane przez osoby trzecie z tego tytułu oraz na
podstawie umowy zawartej między instruktorem a osobą trzecią. Worship Style
nie gwarantuje określonego zysku z zajęć/warsztatów/eventów prowadzonych
przez instruktorów.
15. Odszkodowanie.
Instruktor odpowiada za szkody z winy umyślnej oraz nieumyślnej, wynikające z
naruszenia przez instruktora dowolnego postanowienia niniejszej umowy, bądź
dowolnego innego działania lub zaniechania instruktora w związku z
wykonaniem niniejszej umowy .
16. Zastrzeżenia
Firma Worship Style nie udziela instruktorowi żadnych zapewnień ani gwarancji,
wyraźnych bądź domniemanych, dotyczących sieci instruktorów Worship Style,
usług Worship Style ani żadnych produktów sprzedawanych za pośrednictwem
Worship Style (w tym m.in. rękojmi przydatności, rynkowości, nienaruszalności)
lub żadnych dorozumianych gwarancji wynikających z realizacji umowy,
przebiegu transakcji lub zwyczajów handlowych. Ponadto firma Worship Style
nie gwarantuje, że witryna internetowa firmy Worship Style będzie działała w
sposób ciągły lub bezbłędny. W związku z powyższym firma Worship Style nie
będzie odpowiedzialna za konsekwencje jakichkolwiek przerw w działaniu lub
błędów, jakkolwiek firma Worship Style podejmie wszelkie uzasadnione działania
zmierzające do naprawy błędów lub wznowienia działania.
17. Charakter usług Worship Style.
Instruktor potwierdza, że zajęcia Worship Style, ponieważ mają charakter
fizyczny, wymagają zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa, nie są
odpowiednie dla każdej osoby. Instruktor potwierdza także, że wszelkie
informacje przekazywane przez firmę Worship Style instruktorowi za
pośrednictwem witryny internetowej Worship Style lub w inny sposób, dotyczące
zdrowia oraz sprawności fizycznej mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie
mogą zastępować porady medycznej bądź lekarskiej. Instruktor potwierdza
także, że zaleca się mu korzystanie z porad lekarskich lub porad innych
wykwalifikowanych specjalistów z branży medycznej w przypadku choroby/

dolegliwości, która może wpłynąć na zdolność instruktora do świadczenia
przedmiotowych usług. Firma Worship Style nie odpowiada za żadne następstwa
powiązane w sposób bezpośredni bądź pośredni z żadnymi działaniami lub
zaniechaniami instruktora motywowanymi informacjami, usługami lub innymi
materiałami dostarczonymi przez firmę Worship Style bądź na witrynie
internetowej firmy Worship Style. Jakkolwiek firma Worship Style poczyni
wszelkie starania, aby przekazywać na swojej witrynie internetowej pełne,
aktualne i dokładne informacje, firma Worship Style nie udziela gwarancji na
dokładność, zupełność bądź terminowość takich informacji i nie będą także
odpowiedzialni za żadne powiązane z jakością przedmiotowych informacji
szkody bądź straty.
18. Zawiadomienia.
Wszystkie zawiadomienia, wnioski, żądania lub innego rodzaju informacje
przewidziane w niniejszej umowie
są doręczane zgodnie z zasadami
wskazanymi w niniejszym akapicie. Wszystkie zawiadomienia lub wnioski
formułowane na podstawie niniejszej umowy muszą być przesyłane do Worship
Style na adres podany w umowie listem poleconym, listem poleconym z
potwierdzeniem doręczenia, lub pocztą elektroniczną (e-mail). Zawiadomienia
oraz wnioski będą: (i) w przypadku doręczanych za doręczone po dostarczeniu do
adresata (potwierdzone dowodem doręczenia), (ii) w przypadku przesyłanych
pocztą poleconą, uważane za doręczone po trzech (3) dniach roboczych od dnia
wysyłki pocztą, w przypadku poczty e-mail, po potwierdzeniu odczytania przez
firmę Worship Style. Instruktor jest zawiadamiany poprzez przesłanie do niego
wiadomości na podany adres email.
Dane kontaktowe firmy Worship Style:
Worship Style Maria Trusiło-Kiepuszewska
E-mail: biuro@worshipstyle.pl
Dane kontaktowe instruktora: adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym
instruktora.
19. Zachowanie uprawnień.
Jeśli w określonym przypadku firma Worship Style nie zdoła wyegzekwować
dokładnej realizacji postanowień niniejszej umowy bądź odstąpi od niej na
podstawie porozumienia, firma Worship Style zachowa prawo do egzekwowania
tych postanowień w przyszłości oraz wszystkich innych postanowień niniejszej
umowy.
20. Akceptacja warunków umowy.
Opłacenie przez instruktora opłat zgodnie z niniejszą umową jest równoznaczne
z akceptacją określonych w niniejszym dokumencie warunków.

21. Całość umowy.
Niniejsza umowa zastępuje wszystkie poprzednie lub sporządzone jednocześnie
dokumenty, dyskusje, uzgodnienia, które mogą być z nią sprzeczne. Niniejsza
umowa może być zmieniana przez firmę Worship Style na stronie pomocy
prawnej oraz licencji instruktorów Worship Style. Dokonywane zmiany stają się
częścią umowy i wchodzą w życie w dniu ich publikacji przez firmę Worship
Style. Worship Style zobowiązuje się do przekazywania Instruktorom informacji o
zaistniałych zmianach, a Instruktor zgadza się na regularne sprawdzanie
ewentualnych zmian przedmiotowej umowy na niniejszej stronie.

