REGULAMIN SZKOLEŃ
Publikowanych przez serwis Vital-Zone24.pl oraz podległe mu konta w mediach
społecznościowych (Facebook, Instagram).
1. Organizatorem szkolenia jest LUKNAZ ŁUKASZ ZAŃ z siedzibą przy ul. Świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus 23A w Łodzi, NIP 5372477698, Regon 368879062.
2. Organizowane szkolenia odbywają się w formie seminarium, warsztatów oraz zajęć
teoretycznych i praktycznych.
3. Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez wysłanie wiadomości o treści:
„imię i nazwisko, telefon kontaktowy, data i nazwa szkolenia” na adres
kontakt@vital-zone24.pl oraz dokonanie wskazanej płatności tradycyjnym
przelewem bankowym na rachunek: mBank: 04 1140 2004 0000 3102 7728 2308
w tytule podając nazwę i datę szkolenia.
4. Przelew należy dokonać nie później niż do 3 dni przed odbywającym się
szkoleniem, przy czym prawo do rezerwacji i uczestnictwa w szkoleniu
zachowuje się dopiero w momencie zaksięgowanej wskazanej kwoty na
rachunku organizatora.
5. W przypadku zgłoszenia się w terminie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem, do
zgłoszenia należy dołączyć elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu.
6. Po spełnieniu warunków rezerwacji ujętych w pkt. 3-5, zostanie wysłane
potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie.
7. W

przypadku

liczby

zgłoszeń

przekraczającej

limit

danego

szkolenia,

o zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłanego zgłoszenia i dokonania
przelewu.
8. Do 5 dni przed odbywającym się szkoleniem uczestnik bez wskazania przyczyny
może zrezygnować z udziału w szkoleniu i otrzymać zwrot pełnej kwoty wpłaconych
środków w terminie. Rezygnację należy dokonać telefonicznie lub poczta mailową,
natychmiast po podjęciu decyzji o rezygnacji. Zwrot środków po tym terminie, będzie
rozpatrywane indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności rezygnacji.
10. Organizator ma prawo do odwołania planowanego szkolenia w przypadku:
a) nagłego zdarzenia losowego;
b) choroby uniemożliwiającej zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia;
c) braku minimalnej liczby zgłoszeń w terminie 7 dni przed szkoleniem.

11. Odwołanie szkolenia z winy organizatora skutkuje zwrotem pełnej kwoty
zakwalifikowanym uczestnikom.
12. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby nieodbyte
szkolenie z przyczyn wskazanych w pkt. 10 zostało zrealizowane w innym możliwym
terminie, przy czym:
a) zakwalifikowani uczestnicy mają prawo do całkowitej rezygnacji z kolejnego terminu
bez potrąceń finansowych lub
b) skorzystania z rezerwacji w kolejnym wyznaczonym terminie.
13. Ukończenie szkolenia potwierdza imienny certyfikat wydany uczestnikowi
po zakończeniu części praktycznej.
14. Prowadzący szkolenie ma prawo do weryfikacji zdobytej wiedzy przez uczestników
w trakcie i po zakończonej części teoretycznej szkolenia.
15. Rachunek/faktura za udział w szkoleniu zostanie wystawiony na życzenie
uczestnika.
16. Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom wodę pitną oraz przekąskę.
17. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego, stroju
sportowego i ręcznika.
18. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do przestrzegania podstawowych zasad
kultury osobistej.
19. W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie osoby zdrowe, bez przeciwskazań
do wysiłku fizycznego.
20. Uczestnicy szkolenia przystępują do części praktycznej dobrowolnie. W przypadku
losowego zdarzenia skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu, uczestnicy zobowiązują
się do nie składania roszczeń wobec organizatora.
21. Wysłane zgłoszenie określone w pkt. 3 oznacza akceptację powyższego
regulaminu.
22. Dokonanie płatności oznacza akceptację regulaminu usługodawcy-administratora
serwisu Vital-Zone24 (www.vital-zone.pl/regulamin).

