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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM
Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o. Zakład Szkoleń prosi o zapoznanie
się z Regulaminem Uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych. Jednocześnie informujemy, że
podpisanie Karty Zgłoszeniowej oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
§ 1 Organizator
Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o. Zakład
Szkoleń z siedzibą w Katowicach, 40-045 przy ulicy Astrów 10, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000055246, NIP: 634-000-90-03.
§ 2 Zgłoszenie uczestnika
1. Szkolenia realizowane są w zakresie i terminach opisanych szczegółowo w ofercie
szkoleń dostępnej na stronie internetowej www.simptest.com.pl
2. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu otwartym realizowanym przez
SIMPTESTCERT jest przesłanie na adres szkolenia@simptest.com.pl wypełnionej
i
podpisanej
karty
zgłoszeniowej
dostępnej
na
stronie
internetowej
www.simptest.com.pl.
3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia przyjmowane są na podstawie
kolejności wpłynięcia zgłoszeń.
4. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, w przypadku, gdy lista
uczestników na dany termin szkolenia jest pełna, bądź gdy nie zgłosi się wymagana
minimalna liczba uczestników.
5. Najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator telefonicznie
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza udział w szkoleniu oraz
przesyła szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia na dane podane
w przesłanej karcie zgłoszeniowej.
§ 3 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnacja ze szkolenia wraz ze zwrotem kosztów możliwa jest do 7 dni przed
planowanym terminem szkolenia. W przypadku przekroczenia tej daty Organizator nie
zwraca kosztów szkolenia.
2. Rezygnację należy złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
mailowy szkolenia@simptest.com.pl.
3. W szczególnych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu
naliczenia w/w opłaty.
4. Nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością pokrycia pełnej opłaty za
szkolenie w wysokości 100%.
§ 4 Zmiana terminu / odwołanie szkolenia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia o czym
poinformuje Uczestnika najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
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2. W przypadku odwołania bądź zmiany terminu szkolenia po uzgodnieniu z Uczestnikiem
Organizator proponuje inny termin bądź zwraca całość wpłaconej przez Uczestnika
kwoty.
3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności
finansowej i prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane
z uczestnictwem w szkoleniu np. rezerwacją hotelu, zakupem biletów itp.
§ 5 Ceny szkoleń i warunki płatności
1. Cena szkolenia zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat
ukończenia szkolenia (po pozytywnym zdaniu egzaminu – jeśli dotyczy), przerwy
kawowe, przerwy obiadowe (jeśli dotyczy).
2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy między
Organizatorem, a uczestnikiem, tym samym obliguje Uczestnika do dokonania opłaty
za uczestnictwo w szkoleniu.
3. Płatności za udział w szkoleniu należy dokonać przedpłatą po otrzymaniu przez
Organizatora potwierdzenia udziału w szkoleniu na konto Ośrodek Badań i Certyfikacji
SIMPTESTCERT Sp. z o.o. co najmniej na dwa dni przed datą szkolenia na
rachunek bankowy nr: 43 1050 1214 1000 0007 0001 7973 ING Bank Śląski S.A.
Tytułem: Temat i data szkolenia, Imię i Nazwisko uczestnika szkolenia.
4. Po szkoleniu Organizator wystawia fakturę VAT.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 13.12.2018 r. do odwołania.
2. Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o. Zakład Szkoleń z siedzibą
w Katowicach zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
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