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REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH 

 
 

I. Postanowienia ogólne  
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady uczestnictwa 
w szkoleniach otwartych organizowanych przez               
ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER.  
 

II. Definicje  
1. Szkolenie otwarte – szkolenie / kurs, na które może 
się zapisać każda osoba zainteresowana tematem 
szkolenia, organizowane zgodnie z ofertą umieszczoną 
na stronie www.zem.edu.pl, zwane dalej  szkoleniem.  
2. Organizator – ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER                         
Pelczar sp.j. (ZEM) z siedzibą ul. Wielopole 18b, 31-072 
Kraków. 
3. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, delegująca 
Uczestnika/-ów na szkolenie, zobowiązana do 
uiszczenia należności za szkolenie  
4. Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu.  
 

III. Zgłoszenie uczestnictwa  
1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez 
wypełnienie i przesłanie Organizatorowi wybranego 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
www.zem.edu.pl.  
2. Wypełnienie i przekazanie Organizatorowi 
formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z 
akceptacją regulaminu realizacji szkoleń otwartych.  
3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego 
przedstawiciel Organizatora, najszybciej jak to możliwe, 
jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, 
skontaktuje się ze Zgłaszającym w celu potwierdzenia 
zgłoszenia i wpisania na listę uczestników szkolenia. 
 

IV. Opłaty za szkolenia i warunki płatności   
1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, wysokość należności 
za szkolenie będzie zgodna z cenami  ustalonymi i 
podanymi do wiadomości na www.zem.edu.pl. Cena 
szkolenia obejmuje elementy wymienione 
każdorazowo w szczegółowym opisie szkolenia. 
2. Organizator może przyznać Zgłaszającemu na jego 
wniosek indywidualny rabat w szczególności w związku 
ze skierowaniem na szkolenie większej liczby 
uczestników. Rabaty udzielane przez Organizatora nie 
sumują się oraz nie podlegają zamianie na gotówkę. 
 

3. Zgłaszający zobowiązany jest do wniesienia opłaty za 
szkolenie na konto Organizatora najpóźniej na 7 dni 
roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Ewentualne 
wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.  
4. Na życzenie Zgłaszającego Organizator wystawi i 
prześle fakturę pro forma. 
5. Płatność za szkolenie należy uiścić przelewem na 
podane konto bankowe. 
6. W tytule przelewu należy podać: tytuł i datę 
szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/ów, nazwę 
Zgłaszającego. 
7. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma fakturę VAT 
dokumentującą koszt szkolenia. 
 
V. Rezygnacja z udziału w szkoleniu  
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu 
w terminie:  

• Do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 

szkolenia– Organizator zwraca 100% wpłaconych 

środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.  

• Krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – 

Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty 

w wysokości 50% ceny szkolenia.  

2. W przypadkach szczególnych, Organizator może 
podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.  
3. Nieobecność na szkoleniu bez wcześniejszej 
rezygnacji skutkuje obciążeniem Zgłaszającego 
należnością w wysokości 100% ceny szkolenia.  
4. Rezygnację ze szkolenia należy składać w formie 
pisemnej, poprzez list lub e-mail. Za datę rezygnacji  
uznaje się dzień wpłynięcia rezygnacji do Organizatora.  
5. Zgłaszający może w każdym czasie wyznaczyć inną 
osobę na miejsce zgłoszonego Uczestnika. 
 
VI. Prawa i obowiązki uczestników szkoleń:  
1. Uczestnik ma prawo do:  

• realizacji szkolenia zgodnie z programem i na 

warunkach dostępnych na stronie www.zem.edu.pl,  

 realizacji szkolenia przez doświadczonych trenerów 

o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym 

oraz kompetencjach dydaktycznych, 
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• zapewnienia pomieszczeń szkoleniowych 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt dydaktyczny 

• otrzymania w szczególności: materiałów 

szkoleniowych, certyfikatu / zaświadczenia, serwisu 

kawowego, możliwości e-konsultacji oraz innych 

elementów wymienionych w szczegółowym opisie 

każdego szkolenia, 

• zrezygnowania z uczestnictwa w szkoleniu po 

wcześniejszym powiadomieniu.  

2. Uczestnik ma obowiązek:  
• uczestniczyć systematycznie w zajęciach 

szkoleniowych, 

• wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia 

bezpośrednio po jego zakończeniu. 

 

VII. Sytuacje nieprzewidziane  
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów, 
miejsca szkolenia oraz trenera jeśli wynikną 
nieprzewidziane trudności organizacyjne. Zgłaszający 
otrzyma informację o tych zmianach za pośrednictwem 
poczty e-mail lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni 
robocze przed rozpoczęciem szkolenia. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
szkolenia, o czym poinformuje Zgłaszającego na co 
najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia 
za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 
Przedpłaty uiszczone za szkolenie są niezwłocznie 
zwracane na rachunek bankowy z którego pochodzi 
wpłata. 
3. Zgłaszający nie może domagać się rekompensaty za 
szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu 
odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia. 
 
VIII. Satysfakcja Klienta  
1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby spełnić 
oczekiwania Uczestników w stosunku do realizacji  
szkolenia.  
2. Uczestnik ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji 
(list, e-mail) dotyczącej szkolenia w terminie 10 dni 
roboczych od daty jego zakończenia. 
3. Organizator  rozważy uwagi i w terminie do 10 dni 
roboczych poinformuje Uczestnika o swoim 
stanowisku.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator 
zaproponuje rekompensatę.  
 
IX. Własność i prawa autorskie  
1. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych oraz 
wszelkich utworów i metod wykorzystywanych w 
prowadzonych szkoleniach przysługują wyłącznie 
Organizatorowi lub uprawnionym osobom trzecim. 
 2. Podlegają one ochronie prawnej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Powielanie i 
rozpowszechnianie – w części lub w całości - 
dostarczonych materiałów jest zabronione.  
 
X. Ochrona danych osobowych  
1. Organizator, jako administrator danych osobowych, 
(zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO) dba o bezpieczeństwo 
danych osobowych Uczestników, w szczególności 
stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych 
w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób 
nieuprawnionych.   
2. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez ZEM danych 
osobowych zawartych w formularzu w związku ze 
zgłoszeniem na szkolenie. Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne, jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwi 
przyjęcia zgłoszenia. Dane osobowe podane w 
formularzu zgłoszeniowym nie będą przekazywane 
żadnym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem 
jednostek audytujących standardy i jakość usług 
szkoleniowych realizowanych przez Organizatora, 
organów kontroli i upoważnionych prawem. 
3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, 
ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania 
swoich danych osobowych.  
 
XI. Postanowienia końcowe  
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego 
opublikowania. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w regulaminie.   
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

 


