Regulamin
uczestnictwa w szkoleniach firmy Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub

I. Organizacja szkolenia
1. Organizatorem szkoleń jest Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Przechodniej 2 lok. 607.
2. Szkolenia odbywają się we wskazanych przez Organizatora salach szkoleniowych.
3. Koszt szkolenia jest podany w opisie szkolenia.
4. Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch
oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Organizator nie zapewnia dojazdu
oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
5. Szkolenia mają formę wykładu, case study, dyskusji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu
w przypadku niedostatecznej liczby uczestników bądź z przyczyn od siebie niezależnych.
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1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia
pocztą na adres szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faksem na numer 22 247 81 56,
albo wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora pod
adresem www.szkolenia-prawne.pl.
2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po
upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego
telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w
jednej z wyżej określonych form.
3. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz
akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Na 7 dni kalendarzowych przed terminem organizacji szkolenia Organizator za pośrednictwem
poczty elektronicznej przesyła uczestnikom potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z
podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie listu, faksu lub poczty
elektronicznej do Organizatora. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 7 lub więcej
dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu rezygnacji
do Organizatora), uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości.
6. W przypadku otrzymania rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem
szkolenia lub niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, uczestnik zobowiązany będzie
do zapłaty pełnej ceny szkolenia. Istnieje możliwość zwrotu pełnej kwoty lub części kwoty przy
rezygnacji na mniej niż 7 dni roboczych przed terminem szkolenia. Takie sytuacje będą
rozpatrywane indywidualnie, możliwie na korzyść uczestnika szkolenia.
7. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa innej osoby na miejsce uczestnika wcześniej
zgłoszonego. Zmiany można dokonać w każdym czasie.
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II. Prawa i obowiązki uczestników

Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub, 00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2 lok. 607, tel. 607 744 074,
e-mail szkolenia@szkolenia-prawne.pl, www.szkolenia-prawne.pl

III. Płatność za szkolenie
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1. Płatność za szkolenie dla sektora prywatnego odbywa się na podstawie przesłanego
potwierdzenia udziału w szkoleniu i powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej
na 2 dni kalendarzowe przed szkoleniem. Organizator dopuszcza wystawienie faktury
proforma.
2. Płatność za szkolenie dla sektora publicznego odbywa się na podstawie faktury VAT
wystawionej i doręczonej uczestnikowi w dniu szkolenia. W takim przypadku płatność powinna
nastąpić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana uczestnikowi po zakończonym szkoleniu.
Na życzenie może zostać wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
4. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział
w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą
elektroniczną przez uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot
nastąpi w ciągu 3 dni od daty otrzymania ww. informacji.
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