Regulamin szkoleń
Organizator szkolenia zobowiązuję się do zachowania poufności danych osobowych. Podane
w formularzu dane służą tylko i wyłącznie do przeprowadzenia procesu rekrutacji i właściwego
przepływu informacji odnośnie szkolenia, w którym uczestnik zgłosił swój udział.
Uczestnik deklaruje, że przychodzi na szkolenie w celu zdobycia nowych umiejętności, które wykorzysta
w swojej praktyce. Uczestnictwo w kursie nie uprawnia do prowadzenia szkoleń i seminariów
dotyczących prezentowanej terapii oraz stosowanych technik.
Organizator szkolenia: Dr n. hum. Anna Regner
Dane organizatora:
USŁUGI LOGOPEDYCZNO - SZKOLENIOWE ANNA REGNER
53-437 WROCŁAW, ul. Grabiszyńska 88/7
NIP 8941764863
regneranna@gmail.com
Uczestnik szkolenia:
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję warunki finansowe i regulamin szkolenia:
Data i Podpis ………………………………………………..
(Regulamin proszę wydrukować, podpisać i przywieźć ze sobą na szkolenie).

Regulamin szkolenia
Zgłoszenie na szkolenie:
1. Zgłoszenie udziału na szkolenie odbywa się na podstawie wypełnienia formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej i wysłania wypełnionego formularza na adres mailowy:
regneranna@gmail.com
2. Aby zabezpieczyć swoje miejsce na szkolenie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 % wymaganej
kwoty pozostałą część kwoty należy wpłacić najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się
szkolenia.
3. Terminy dotyczące zaliczki i wpłat są wiążące i nie wpłacenie pozostałej kwoty w terminie do 7 dni
roboczych oznacza rezygnację ze szkolenia i utratę wpłaconej zaliczki.
4. Numer konta bankowego znajduje się na stronie www.regnerlogopedia.pl w linku kontakt.
5. Wpisanie na listę uczestników odbywa się po wpłaceniu zaliczki na konto organizatora.

Rezygnacja ze szkolenia
6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia żadnych konsekwencji związanych
z utratą zaliczki lub jej części jeżeli dokona rezygnacji przynajmniej 30 dni przed datą rozpoczęcia
szkolenia. Wówczas całość wpłaconej zaliczki zostanie zwrócona kursantowi.
7. Jeżeli uczestnik dokona rezygnacji na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia ma prawo do połowy
wartości wpłaconej zaliczki.

8. Zaliczka ta 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 regneranna@gmail.com
Data przesłania maila jest datą rezygnacji ze szkolenia.
10. Rezygnacja zostanie potwierdzona również drogą mailową przez organizatora.
11. Organizator informuje, że nieobecność na danym szkoleniu daje możliwości odrobienia tego
szkolenia z inną grupą w przypadku prowadzenia szkolenia przez Dr Annę Regner.
W innych przypadkach ze względu na prowadzenie szkoleń przez gości zaproszonych z zagranicy w
związku z unikalnym charakterem zajęć nie ma możliwości odrabiania.

Prawa i obowiązki organizatora:
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia najlepszych warunków szkolenia, w tym:
Pomieszczenia na szkolenie, materiałów edukacyjnych, pomocy terapeutycznych i tłumacza
(w przypadku gości z zagranicy).
2. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca szkolenia, zakwaterowania i posiłków.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem
wpłaconych środków.
4. 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.
5. Organizator zapewnia, że dane podane w Formularzu zgłoszeniowym są poufne i nie będą
przekazywane osobom trzecim.

Postanowienia końcowe:
1. Osoba wysyłająca podpisany formularz zgłoszeniowy zgadza się z niniejszym regulaminem,
warunkami finansowymi i terminami szkolenia.
2. 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.
3. W przypadkach nie regulowanych tą umową obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego.
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i jestem świadomy/a zasad naboru,
rezygnacji i uczestnictwa w szkoleniu oraz zgadzam się z jego warunkami finansowymi.

Data: …………………..
Czytelny podpis: …………………………………………………………………

