REGULAMIN SZKOLEŃ
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych
przez firmę KDR Solutions Sp. z o. o. .
2. Uczestnik (zwany również Zamawiającym) jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem
przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
3. Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się na stronie internetowej www.kdrsolutions.pl
4. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych
szkoleń.
§ 2 Zgłoszenia na szkolenie
1. Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.kdrsolutions.pl w zakładce
Szkolenia.
2. Przesłanie formularza on-line przez uczestnika oraz otrzymanie potwierdzenia od firmy KDR
Solutions Sp. z o. o. stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do
zapłaty.
3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wpłaty zgodnie z wyżej określonymi warunkami na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury (po
szkoleniu).
Przedpłata – dotyczy zgłoszeń osób prywatnych, które wraz ze zgłoszeniem, zobowi ązane s ą do
zapłaty kwoty wynikającej z uczestnictwa w szkoleniu na rachunek bankowy w Banku nr konta:
81 1140 2004 0000 3902 7550 1550. Do podanej ceny w formularzu zgłoszeniowym należy
doliczyć obowiązujący podatek VAT (23%)
4. Zamawiający upoważnia firmę KDR Solutions Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy, zgodnie z powyższym zamówieniem. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie
wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana na wskazany
adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej lub pocztą
tradycyjną.
5. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje
kolejność zgłoszeń.
§ 3 Uczestnictwo w szkoleniu
1. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które chronione są prawem
autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
2. Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia najpóźniej w ciągu 7 dni po odbytym
szkoleniu.
3. Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów,
dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe
oraz
obiad.
§ 4 Rezygnacja lub odwołanie szkolenia
1. Zamawiający może się wycofać z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, na 7 dni
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zamawiający zapłaci
50% pełnej kwoty zgodnie z zamówieniem. Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie
pełnymi kosztami uczestnictwa.

2. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej, na adres:
potwierdzeniem otrzymania maila zwrotnego.

biuro@kdrsolutions.pl wraz z

3. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do KDR Solutions Sp. z o.o. . W
przypadku wpłynięcia maila do KDR Solutions Sp. z o.o. w dniu wolnym od pracy za dat ę
wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych
lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 5 dni roboczych przed
terminem szkolenia.
5. Firma KDR Solutions Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub przesunięcia
terminu szkolenia, z przyczyn od siebie niezależnych, nie ponosząc odpowiedzialności za
odwołanie szkolenia.
6. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn KDR Solutions Sp. z o.o., firma niezwłocznie
poinformuje o tym fakcie każdego z Uczestników.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez KDR Solutions Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883.
2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich
zmiany oraz żądania ich usunięcia.
3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku przez KDR Solutions Sp. z o.o. .
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Wprowadzone zmiany
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3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

