
 

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Przepisy regulaminu dotyczą Uczestników Szkoleń, których organizatorem jest firma 
TRANSFORMACJA HR Ewa Aldona Ryś, z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 33   
lok. 11., REGON: 021888294, NIP: 639-170-27-772.  

2. Aktualne informacje dotyczące poszczególnych szkoleń znajdują się na stronie 
internetowej www.transformacjahr.pl.  

3. Zakres materiału, długość szkoleń oraz indywidualne ustalenia organizacyjne (rozkład 
godzin, miejsce) mogą się różnić. 

4. Organizator decyduje o liczebności grupy uczestników szkolenia. Grupy liczą nie więcej 
niż 12 osób. 

5. Uczestnik oraz Zamawiający akceptują, że wszelkie prawa autorskie dotyczące 
materiałów szkoleniowych, programu szkolenia, scenariuszy ćwiczeń przysługują 
Organizatorowi. 

§2 Strony 

 

1. Organizatorem szkoleń jest TRANSFORMACJA HR Ewa Aldona Ryś, z siedzibą                             
w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 33 lok. 11., REGON: 021888294, NIP: 639-170-27-77. 

2. Przez Zamawiającego rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną posiadającą 
zdolność do czynności prawnych lub osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą. 

3. Przez Uczestnika rozumie się osobę zgłoszoną do oddziału w szkoleniu. 

 

§3 Zapis na szkolenie 

 

1.  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszenia na 
szkolenie znajdującego się na stronie www.transformacjahr.pl. 

2. Wypełnienie formularza zgłoszenia na szkolenie oznacza zawarcie Umowy                                         
z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację niniejszego 
Regulaminu i przestrzeganie pozostałych ustaleń dokonanych pomiędzy Zamawiającym a 
Organizatorem. 

3. Zgłoszenia należy dokonać najlepiej nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 



 

 

 

§4 Płatność za szkolenie 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu 
zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora. 

2. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, Zamawiający otrzyma od 
Organizatora fakturę pro-forma za udział w szkoleniu. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia, nie 
później niż do 5 dni roboczych od dnia otrzymania faktury pro-forma. 

 

§5 Rezygnacja z udziału w szkoleniu 

 

1. Zamawiający ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu. Rezygnacji dokonuje się 
poprzez przesłanie do Organizatora informacji zawierającej: imię i nazwisko zgłoszonego 
Uczestnika, datę sesji szkolenia, na którą został zgłoszony oraz nazwę podmiotu 
zgłaszającego. Rezygnacji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej, przesyłając 
wiadomość e-mail pod adres: biuro@transformacjahr.pl. 

2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 10 i więcej dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia szkolenia, nie pociąga za sobą obciążeń finansowych po stronie 
Zamawiającego. Zgłaszający otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w całości. 

3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 i mniej dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia szkolenia, powoduje obciążenie Zamawiającego kwotą odpowiadającą 30% 
ceny szkolenia. 

4. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego do zapłaty pełnej ceny 
uczestnictwa w szkoleniu. 

5. Cena szkolenia obejmuje: udział Uczestnika w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, 
przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.  

6. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów noclegu, dojazdu na szkolenie, kosztów parkingu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, nie później niż na 5 dni przed 
jego rozpoczęciem. 

8. Dokładną informację o lokalizacji i godzinach szkolenia, Uczestnik otrzyma w 
zaproszeniu, przesłanym w wiadomości e-mail, w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania 
płatności za udział w szkoleniu. 

 

 

 

 



 

§6 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w 
celach związanych z realizacją szkolenia i podlegają ochronie na warunkach określonych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z 
późniejszymi zmianami). Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe                i 
możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne 
dla realizacji umowy. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia sporu, sprawę rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2019. 


