Regulamin szkoleń
Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z
regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i
dostosowania się do jego postanowień.
1.

Organizator szkolenia

Szkolenia organizowane są przez Masters sp. z o.o. z
siedzibą w Straszynie k. Gdańska przy ulicy
Objazdowej 5b, 83-010 Straszyn k. Gdańska, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000090128, NIP 584 244 96 48, REGON
191033215, zwanym dalej Organizatorem.
2.

Uczestnik szkolenia

Przez Uczestnika szkolenia rozumie się każdą osobę
zgłoszoną na szkolenie poprzez udostępniony
formularz lub w inny sposób przewidziany w
niniejszym Regulaminie lub w opisie szkolenia (np.
odrębna umowa itp.). Osoba dokonująca zgłoszenia
na szkolenie potwierdza swoje umocowanie do
dokonania takiej czynności w imieniu podmiotu,
który reprezentuje.
3.

Oferta i zakres szkolenia

Zakres, program, jak również miejsce i inne szczegóły
szkolenia przedstawione są w aktualnej ofercie
szkoleń Organizatora, która znajduje się na Stronie
Internetowej
pod
adresem
:
https://masters.com.pl/pl/szkolenia/. Organizator
zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu
bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego
niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszonych uczestników. W przypadku odwołania
szkolenia Organizator dokona zwrotu środków w
ciągu 14 dni.
4.

Zgłoszenie i udziału w szkoleniu

a) Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu
Zgłoszenie szkoleniowe dokonywane jest poprzez
wypełnienie
oraz
przesłanie
formularza
zgłoszeniowego dostępnego w karcie szkolenia pod
adresem
https://masters.com.pl/pl/szkolenia/,
oznacza wpisanie Uczestnika szkolenia na listę
oczekujących.
b)
Potwierdzenie
udziału
w
szkoleniu
Organizator
przesyła
mailowo
ostateczne
potwierdzenie wpisania na listę szkoleniową. W

przypadku szkoleń płatnych wymagane jest
dokonanie opłaty w wysokości określonej w opisie
szkolenia najpóźniej na 5 dni przed planowanym
terminem szkolenia , w przeciwnym wypadku
Organizator nie gwarantuje poprawności zapisu.
5.

Rezygnacja

Prawo do odstąpienia od zawartej umowy szkolenia
przez uczestnika (przesłany formularz) przysługuje w
terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu należy
złożyć Organizatorowi stosowne oświadczenie, a po
jego przyjęciu Uczestnik nie jest zobowiązany do
zapłaty ceny szkolenia. W przypadku, gdy szkolenie –
za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem
10 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z
udziału w szkoleniu.
6.

Zmiana terminu szkolenia

W sytuacji, gdy szkolenie nie może się odbyć w
zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje
się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia
o tym fakcie oraz zaproponować – do wyboru –
nowy termin szkolenia lub zwrot całości opłaty za
szkolenie.
W żadnym przypadku Organizator nie jest
zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów
poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów
dojazdu, pobytu oraz innych.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od
umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać
stosowne oświadczenie pocztą, faxem lub e-mailem
do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest
jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy
(rezygnacją ze szkolenia).
W przypadkach niektórych rodzajów szkoleń (tzw.
szkoleń dedykowanych) uczestnikom nie przysługuje
prawo odstąpienia od umowy ani w trybie
przewidzianym w niniejszym Regulaminie, ani na
mocy art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r. (Dz.U z 2000 r. Nr 22, poz. 271).
Informacja, że dane szkolenie jest szkoleniem
dedykowanym oznaczane jest na formularzu
zgłoszeniowym.
7.

Zmiana wykładowcy
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Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej
zmiany osoby szkolącej bez uprzedniego
informowania Uczestnika. Zmiana taka może
odbywać się jedynie w przypadku zachowania
kwalifikacji i kompetencji do prowadzenia takie
szkolenia przez nowego wykładowcę.
8.

Cena szkolenia i warunki płatności

Podane ceny szkolenia są cenami netto, do których
należy doliczyć podatek VAT (23%).
Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w
cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
9.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze zgłoszeniem chęci odbycia szkolenia
Organizator staje się administratorem Państwa
danych osobowych i będzie je przetwarzał zgodnie z
zasadami
opisanymi
pod
adresem:
https://www.masters.com.pl/files/informacja-oadministracji-danych-osobowych.pdf
10. Szkolenia niestacjonarne
W przypadku szkoleń niestacjonarnych uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz
danych osobowych zgodnie z wprowadzonymi
informacjami w trakcie instalacji i użytkowania
narzędzia. Użytkownik ma prawo wyłączyć
upublicznianie wizerunku, takiego jak widok z
kamery, jak również zmienić prezentację danych.
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