
 

 

 

 

1. Liczba osób każdego szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń 

i dokonanie opłaty za udział w szkoleniu. 

2. Ostateczny termin zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty za szkolenie upływa na 7 dni przed 

szkoleniem lub w momencie wyczerpania miejsc, o czym poinformuje organizator. 

3. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które: 

- wypełniły prawidłowo formularz zgłoszeniowy 

- zaakceptowały regulamin i zgody wizerunkowe 

- dokonały pełnej opłaty za udział w szkoleniu 

- mają dobry stan zdrowia oraz brak jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do 

udziału w części praktycznej (szkolenia praktyczne) 

4. Potwierdzenia udziału w szkoleniu przesyłamy w ciągu 24-48 h od momentu 

zaksięgowania opłaty za udział w szkoleniu tylko i wyłącznie drogą meilową na 

wskazany w formularzu adres meilowy. 

5. Gdy uczestnik zrezygnuje ze szkolenia 7 dni przed szkoleniem nie dokonujemy zwrotu 

opłaty za szkolenie. 

6. Gdy uczestnik zrezygnuje ze szkolenia w ciągu 7 dni od zaksięgowania opłaty – 

zwracamy pełną kwotę udziału, a po tym terminie połowę kosztów udziału.  

7. W przypadku gdy zgłosi się mniej niż oczekiwana liczba uczestników zastrzega mamy 

sobie prawo do odwołania szkolenia. Opłaty zostaną w pełni zwrócone w ciągu 48 h. 

8. W przypadku zaistnienia tzw. siły wyższej lub z przyczyn losowych zastrzegamy prawo 

do odwołania szkolenia i wyznaczenia nowego terminu lub jego odwołania. Wpłacona 

opłata przechodzi na dane szkolenie w innym terminie lub w przypadku rezygnacji 

zostaje w pełni zwrócona uczestnikowi w ciągu 48h. 

9. W szkoleniach praktycznych obowiązuje aktywność uczestnika i jego zaangażowanie, 

co wiąże się z przygotowaniem odpowiedniego stroju sportowego. 

10. O dokładnym miejscu szkolenia uczestnicy zostają powiadomieni najpóźniej na 7 dni 

przed szkoleniem. 

11. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w formie 

wydrukowanego dokumentu oraz w formie elektronicznej na wskazany w formularzu 

adres meilowy (najpóźniej 48h po zakończonym szkoleniu). 

12. Informacje organizacyjne przekazywane są uczestnikowi są na wskazany w formularzu 

adres meilowy lub za pośrednictwem sms na podany nr telefoniczny. 

13. Uczestnicy szkolenia nie zakłócają w żaden sposób pracy prowadzącego.  

14. Biorąc udział w szkoleniu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku 

w celach promocyjnych i marketingowych - zdjęcia oraz materiały wideo. 

15. Wszystkie informacje podane w FORMULARZU są tylko do wiedzy organizatora i nie 

będą w żaden sposób wykorzystywane i przekazywane innym podmiotom czy 

osobom.  

 

 


