REGULAMIN SZKOLEŃ
Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Omnibus Studio Edukacji, Zdrowia i Urody

1. Organizator
Omnibus Studio Edukacji, Zdrowia i Urody organizuje szkolenia w zakresie i terminach opisanych
w ofercie szkoleń.
Organizator szkoleń zobowiązuje się do:
 Przeprowadzenia szkoleń, zapewnienia materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych,
przygotowania sali szkoleniowej odpowiednio przystosowanej do realizacji danego szkolenia.
2. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do Omnibus Studio Edukacji, Zdrowia i Urody
za pośrednictwem e-maila biuro.omnibus@gmail.com /kwestionariusz do pobrania ze strony/
lub złożyć osobiście w biurze. Przy zapisie na szkolenie wymagana jest wpłata zaliczki
w wysokości 10% ceny kursu.
3. Zmiana terminu lub odwołanie szkolenia
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia o czym
poinformuje uczestników. Organizator zwróci wpłaconą przez uczestnika kwotę lub zaproponuje
inny dostępny termin szkolenia. Uczestnikowi nie przysługuje żadne inne odszkodowanie poza
zwrotem wpłaty.
4. Ceny szkoleń i warunki płatności
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat. Nie obejmuje
kosztów cateringu i zakwaterowania. Ceny szkolenia podawane są w złotych polskich.
Od momentu podania terminu szkolenia Zamawiający w związku z przystąpieniem do szkolenia
zobowiązuje się do uiszczenia wpłaty w wysokości 30% ceny szkolenia nie później niż 3 dni
robocze od podania terminu rozpoczęcia, pozostałą część wynagrodzenia tj. 60% ceny szkolenia
nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia
Brak wpłaty kwoty w wyznaczonym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia.
5. Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia
szkolenia zamawiającemu/ uczestnikowi/ przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty
rozpoczęcia nie później jednak niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia
zamawiającemu / uczestnikowi/ przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o koszty poniesione
w związku z realizacją szkolenia / koszt stanowi 20 % ceny szkolenia
W terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej
kwoty.
6. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r / Dz.U.133 z dnia 29
października 1997 roku poz. 833/ Omnibus Studio Edukacji, Zdrowia i Urody nie przekazuje,
nie sprzedaje, i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub
instytucją. Dane osobowe przekazane przez uczestnika / imię, nazwisko, numer telefonu,
nr pesel, adres zamieszkania, adres e-mail/ traktowane SA jako informacje poufne i służą
wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a firmą Omnibus
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