
Zasady uczestnictwa w Klubie Boskich Liderek 

 

1. Organizatorem Klubu Boskich Liderki jest Małgorzata Dąbrowska – Boski Biznes z siedzibą 

w Dębicy przy ul. Kawęczyńskiej 106 D (39-200 Dębica), adres e-

mail:md@malgorzatadabrowska.pl NIP: 8721000750, REGON:850307683. 

2. Treść tego regulaminu obowiązuje Uczestniczki Klubu Boskich Liderek.Wchodząc do 

Klubu Boskich Liderek zobowiązujesz się do rocznego udziału w klubie. 

3. W ramach uczestnictwa w klubie masz zagwarantowane:  

a. Kompleksowe Narzędzie do poukładania Biznesu - Boski Starter - 12 kroków - pdf 

- 29 zł.   

b. Wsparcie w Boskim Starterze czyli spotkania - Q&A - 2 x miesiącu w zamkniętej 

grupie - 100 zł. 

c. Udział w spotkaniu Boski Biznes  online co miesiąc - 49 zł.  

d. Pdf z tematu miesiąca  - 9 zł.  

e. Nieograniczony dostęp do dodatkowych lekcji z Akademii Boskiej Liderki  - 39 zł. 

f. Stałe Wsparcie  Mentora z ponad 27 letnim doświadczeniem. 

g. Wsparcie innych Boskich Liderek w zamkniętej grupie fb - Klub Boskich Liderek. 

h. Dostęp do bazy Boski Biznes - 20 zł. 

i. Stała zniżka na promocje miesięczne - min. 50 zł. 

j. Tylko w wariancie premium dodatkowo:Zrozumiesz siebie - Kompas Kariery lub 

Mindsonar   - 66,66 zł. 

 

4. Jako Klubowiczka podejmujesz decyzję o metodzie opłacenia klubu, masz do     wyboru 

opłatę roczną lub miesięczną. 

5. Jeśli wybierzesz opłatę miesięczną zobowiązujesz się do regularnej płatności do 10 dni 

miesiąca. Wpłat dokonuj przelewem na konto bankowe: PKO BP 35 1020 4405 0000 2702 

0522 8566. 

6. Informacje na temat braku płatności przekażemy Ci bezpośrednio smsem, mailem lub 

telefonicznie. 

7. W sytuacji bardzo trudnej życiowo masz możliwość zawiesić uczestnictwo w klubie na 

okres 3 lub 6 miesięcy bez ponoszenia opłat. Po tym okresie zobowiązana jesteś do 

regulowania opłaty członkowskiej. 

8. Spotkania klubowe odbywać się będą za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej 

– Zoom. 

9. Dostęp do materiałów szkoleniowych w ramach Akademii Boskiej Liderki dostaniesz przez 

utworzenie indywidualnego konta na platformie szkoleniowej Boski Biznes. 

10. Uczestnicząc w Klubie Boskiej Liderki zobowiązujesz się do zaangażowania i wykonywania 

zadań ze spotkania na spotkanie, abyś mogła zobaczyć zachodzące zmiany. 

11. Korzystając z klubu Boskich Liderek jesteś zobowiązana do: 

a. odnoszenia się z szacunkiem do innych uczestniczek, 



b. wyrażania swojej opinii w sposób merytoryczny oraz wyważony, czyli pełen miłości 

bliźniego. 

12. W ramach Klubu Boskich Liderek dostaniesz dostęp do grupy FB Klub Boskich Liderek 

oraz grupy Messenger o tej samej nazwie. 

13. Uczestnicząc w Klubie Boskiej Liderki wyrażasz zgodę na utrwalanie swojego wizerunku 

lub głosu, a w szczególności poprzez nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą 

publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub wydarzeń oraz na użycie imienia, 

wizerunku, głosu i oświadczasz, że nie będziesz miała jakichkolwiek roszczeń z tym 

związanych. 

14. Nigdy to nie było potrzebne, ale chcę żebyś wiedziała, że jako Organizator zachowuje 

prawo do usunięcia Cię z klubu w przypadku nieodpowiedniego zachowania wobec 

organizatorów i pozostałych uczestniczek. 

15. Rezygnacja z Klubu Boskich Liderek jest niemożliwa. 

16. Jako Organizator zastrzegam sobie prawo do zamknięcia Klubu Boskich Liderek z 

ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych na koniec miesiąca kalendarzowego i 

zobowiązuje się poinformować Cię o tym z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku 

kiedy zdecydowałaś się na roczną płatność za klub zobowiązuje się do zwrotu 

niewykorzystanej opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanych miesięcy członkostwa w 

klubie. 

17. Zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie Klubu Boskiej Liderki i 

zobowiązuje się poinformować Cię o tym pisemnie przesyłając nowy regulamin mailem i 

umieszczając w grupie FB Klub Boskich Liderek. 

18. Regulamin obowiązuje od dnia 07 grudzień 2021. 


