1. Organizatorem szkolenia jest WHC Andrzej Wajda, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32/28, 35-509
Rzeszów, NIP 517 002 84 60, REGON 180787581.
2. Zgłoszenie udziału na szkolenie odbywa się na podstawie wypełnienia formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie http://wajda.in. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
3. W odpowiedzi osoba zgłaszająca otrzymuje drogą elektroniczną numer konta na który należy
wpłacić pełną kwotę za szkolenie.
4. Nie zapłacenie w/w kwoty w terminie do 3 dni roboczych oznacza rezygnację ze szkolenia.
5. Zakup szkolenia w serwisie PayPal, przy pomocy linka umieszczonego na stronie szkolenia jest
równoznaczny ze zgłoszeniem uczestnictwa i wpisaniem na listę uczestników.
6. Wpisanie na listę uczestników odbywa się po zapłaceniu pełnej kwoty za szkolenie. Liczba miejsc
jest ograniczona.
7. Jeżeli uczestnik dokona rezygnacji na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia ma prawo do zwrotu
50% wartości wpłaconej kwoty.
8. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik zrezygnuje ze szkolenia w terminie
krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
9. Rezygnacji należy dokonać drogą mailową na adres hotele@wajda.in. Data odebrania maila jest
datą rezygnacji ze szkolenia.
10. Rezygnacja zostanie potwierdzona również drogą mailową przez organizatora.
11. Organizator informuje, że nieobecność na danym szkoleniu daje możliwość wykorzystania
zapłaconej kwoty na inne szkolenie organizatora.
12. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia najlepszych warunków szkolenia, w tym: sali
szkoleniowej, prezentacji po zakończeniu szkolenia i posiłków jeśli zostały wykupione.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem
wpłaconych środków.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Jeżeli jednak uczestnik nie
będzie mógł w nim uczestniczyć w podanym nowym terminie to organizator zapewni tej osobie zwrot
wpłaconych środków.
15. Organizator zapewnia, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są poufne i nie będą
przekazywane osobom trzecim.
16. Uiszczenie opłaty za szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, warunków
finansowych, miejsca i terminu szkolenia.
17. Nie zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem nie uprawnia go do roszczeń sprzecznych z
powyższymi postanowieniami, stąd też prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi zawartymi w
nim warunkami.
18. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów
zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich
publikacji.
19. Uczestnik szkolenia/zgłaszający zapotrzebowanie na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania informacji o kursach/szkoleniach oraz
informacji handlowych.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w trakcie i po zakończonym
szkoleniu.
21. W przypadkach nie regulowanych tą umową obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym regulaminem i jestem świadomy/a zasad naboru,
rezygnacji i uczestnictwa w szkoleniu oraz zgadzam się z jego warunkami finansowymi.
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