WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE/SZKOLENIU
Warunkiem udziału w kursie/szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie
przez Zgłaszającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się
pod adresem www.pzitb.katowice.pl lub Karty Zgłoszenia na adres :
szkolenie@pzitb.katowice.pl
2. Przyjęcie Zgłoszenia potwierdzone jest informacją wraz z wysłaniem faktury pro forma
do zapłaty (zaliczka) przesłanej na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego podany
w formularzu zgłoszeniowym lub podczas rejestracji elektronicznej.
3. O zakwalifikowaniu Zgłaszającego na kurs/szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w danym szkoleniu, tworzą
listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w szkoleniu,
uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnej osobie z listy rezerwowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu kursu/szkolenia lub jego
odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów,
niezależnych od Organizatora. Informacja o przesunięciu bądź odwołaniu szkolenia
będzie przekazywana Uczestnikom drogą elektroniczną najpóźniej 7 dni kalendarzowych
przed datą szkolenia.
6. Płatności:
Warunkiem uczestnictwa w kursie/szkoleniu jest wpłata przez Zgłaszającego zaliczki na
poczet kursu/szkolenia w wysokości 50% ceny kursu/szkolenia widniejącej na fakturze
pro forma, a pozostałą część ceny kursu/szkolenia Zgłaszający wpłaca w terminie do 7
dni po zakończeniu kursu/szkolenia. Zgłaszający otrzyma od Organizatora fakturę pro
forma na całość kwoty, a każda wpłata na konto Organizatora zostanie
udokumentowana fakturą zaliczkową. Brak uregulowania faktury pro forma jest
jednoznaczne z wykreśleniem Zgłaszającego z listy uczestników kursu/szkolenia.
7. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:
PKO BP S.A. NR. 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506
podając w tytule imię i nazwisko Zgłaszającego oraz nazwę kursu/szkolenia
8. W przypadku rezygnacji Zgłaszającego z kursu/szkolenia zwrot zaliczki odbywa się na
następujących zasadach :
a) Zgłoszenie rezygnacji 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 100%
zaliczki
b) Zgłoszenie rezygnacji 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% zaliczki
c) Zgłoszenie rezygnacji 1 tydzień i mniej przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot nie
przysługuje
1.

