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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Centrum 
Animatora  

2. Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

Organizator – oznacza firmę  Centrum Animatora Karolina Nawrot z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 6/19, o numerze NIP 
6782956080, REGON 120524084 oraz wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.12/00303/2014 

Uczestnik szkolenia – rozumie się przez to osobę, której dane zostały podanie w formularzu zgłoszeniowym  w polach „Dane 
Klienta”  zamieszczonym w serwisie www.sklepanimatorazabaw.pl oraz otrzymała potwierdzenie zapisu na szkolenie w formie 
Karty Zgłoszeniowej 

Formularz Zgłoszeniowy – oznacza formularz z polami „Dane Klienta” pojawiający się po wybraniu opcji „Dodaj do koszyka” przy 
zakupie wybranego szkolenia dokonanym w serwisie www.sklepanimatorazabaw.pl 

Karta Zgłoszeniowa – oznacza plik w formacie .pdf z informacjami o szkoleniu, udostępniany Uczestnikowi szkolenia do 
pobrania, w momencie dokonania płatności za wybrane szkolenie na konto Organizatora. 

3.Szczegółowe informacje o programach i cenach szkoleo znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem 
http://centrumanimatora.pl/ w zakładce Szkolenia. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się 
niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem szkoleniem. 

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie 

1.Dokonanie zapisu na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu szkoleo, terminu wybranego szkolenia i 
wysokości płatności za wybrane szkolenie. 

2.Zapisy na szkolenia dokonywane są poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w polach „Dane Klienta” i 
wykupienie wybranego szkolenia w serwisie internetowym www.sklepanimatorazabaw.pl.  

3.Potwierdzeniem zapisu na wybrane szkolenie jest Karta Zgłoszeniowa udostępniana w formie pliku .pdf do pobrania po 
zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora. Karta Zgłoszeniowa zawiera szczegółowe informacje o szkoleniu m.in.  datę, 
godzinę i lokalizację szkolenia oraz dane kontaktowe do Organizatora. 

4. Karta Zgłoszeniowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie upoważnia do wstępu na szkolenie. 

5.Udział w szkoleniu  poprzedzony jest weryfikacją danych osobowych Uczestnika szkolenia  i złożeniem przez niego podpisu na 
liście obecności.  

6.Ilośd miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejnośd zgłoszeo równoznaczna z 
kolejnością wpłat na konto Organizatora. 

7. Przy braku wolnych miejsc na szkolenie istnieje możliwośd wpisania chętnej osoby na listę rezerwową.  

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 10 dni roboczych od wskazanego w Karcie Zgłoszeniowej terminu szkolenia, 
Uczestnik szkolenia zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości szkolenia.  

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 5 dni roboczych od wskazanego w Karcie Zgłoszeniowej terminu szkolenia lub 
nieobecności na szkoleniu, Uczestnik szkolenia zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości szkolenia.  

3.Organizator dopuszcza możliwośd jednorazowej zmiany Uczestnika szkolenia. Dane osobowe nowego Uczestnika szkolenia 
powinny zostad przesłane mailowo najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.  
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4. Zmiana uczestnika, o której mowa w ust. 4 jest nieodpłatna.  

5.Rezygnacji ze szkolenia należy dokonad wyłącznie drogą mailową na adres Organizatora szkolenia@centrumanimatora.pl  

6. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wysłania e-maila do Organizatora. 

7. W przypadku wysłania e-maila z rezygnacją ze szkolenia w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po 
nim dzieo roboczy.  

§ 4 Odwołanie szkolenia 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się 
niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem szkoleniem. 

2.W przypadku odwołania szkolenia Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników. Informacja ta 
zostanie przekazana drogą mailową lub telefonicznie. 

3.W przypadku, o którym mowa w ust. 9 uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty, w terminie 10 dni roboczych od daty 
odwołania szkolenia.  

4.W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub 
prawnej za powstałe po stronie Uczestnika szkolenia koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów 
kolejowych itp. 

§ 5 Płatność za szkolenie 

1. Opłaty za szkolenie można dokonad poprzez : 
- system płatności Przelewy24  
- przelewem zwykłym na poniższy numer rachunku bankowego Organizatora: 
  
Centrum Animatora Karolina Nawrot 
31-623 Kraków, Os.Piastów 6/19 
BZWBK 44 1090 1665 0000 0001 2945 2227 
 

§ 6 Ochrona danych osobowych 

 1. Wypełniając  Formularz Zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 
celach marketingowych związanych ze szkoleniami prowadzonymi przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).  

2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich 
usunięcia.  

3. Udział w szkoleniu jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika szkolenia zgody na udostępnianie wizerunku dla celów 
dokumentacji oraz promocji i reklamy usług i produktów oferowanych przez Organizatora. 

§ 7 Postanowienia koocowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora.  

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
 


