
Regulamin szkoleń 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie pełnej 
wpłaty nie później niż 7 dni przed planowaną datą szkolenia na wskazane przez organizatora konto bankowe 

(datą wpłaty jest dzień jej wpłynięcia na rachunek bankowy organizatora).  
 

2. W przypadku akcji promocyjnych typu Last Minute końcowy termin rejestracji oraz dokonania przelewu 
może zostać zmieniony przez Organizatora. W takiej sytuacji uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty 

zgodnie z zasadami promocji, jednak nie później niż 24 h przed rozpoczęciem kursu oraz na prośbę 
Organizatora udokumentować realizację płatności poprzez  przesłanie potwierdzenia przelewu na wskazany 

adres e-mai 
 

3. Brak uiszczenia opłaty na powyższych zasadach jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w 
szkoleniu. 

 
4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po tym czasie 

organizator zastrzega sobie prawo do pobrania 50% ceny szkolenia. Uczestnik może przekazać rezerwację 
swojego miejsca innej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. 

 
5. Rezygnując z udziału w szkoleniu uczestnik zobowiązany do poinformowania o tym fakcie za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej 
wpłynięcia do organizatora. 

 
6. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania 

wolnych miejsc. 
 

7. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek w formie zimnej płyty oraz dostęp do ciepłych i zimnych 
napojów. 

 
8. Udział w szkoleniu jest tożsamy z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań wideo z jego 
wizerunkiem robionych podczas szkolenia w celu stworzenia relacji z wydarzenia na stronie internetowej 

oraz na portalu społecznościowym Facebook należących do organizatora szkolenia.  
 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim 
przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego 

konto bankowe. 
 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w danym mieście. W takim przypadku 
każdy uczestnik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

 
11. Organizator oraz wykładowca prowadzący szkolenie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty 

uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania szkolenia. 
 

12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca 
szkolenia. 

 
13. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż dane w formularzu zgłoszenia udziału w szkoleniu są prawdziwe. 

 
14. Wykorzystane materiały na szkoleniu: prezentacja multimedialna, książka szkoleniowa i inne dobra są 

utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich 
kopiowania oraz udostępniania. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie 

elektronicznej uczestnikom szkolenia. 
 

15. Podczas szkolenia zabrania się korzystania nagrywania, filowania wypowiedzi prowadzących, robienia 
zdjęć prezentacji  oraz upubliczniania i kopiowania w jakikolwiek sposób materiałów szkoleniowych 

 


