
 
Regulamin szkolenia  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi szkoleniowej „Wedding Planner – 
ślubny designer” 

2. Koszt wyżej wymienionego szkolenia to 2399 zł. Płatność za szkolenie odbywa się 
w 2 ratach. Pierwsza rata do 7 dni od wpisania się na liście (899 zł). Pozostała 
kwota 1500 jest musi zostać uregulowana do 30 dni przed dniem rozpoczęcia 
kursu.  

3. Płatności powinny być dokonywane na konto: 

Lily-Karolina Andrzejak ING BANK ŚLĄSKI  
55 1050 1559 1000 0097 2280 9879 

4. Umowa między Uczestnikiem, a Zleceniobiorcą zostaje zawarta w momencie 
dokonania opłaty za szkolenie w wysokości co najmniej pierwszej raty, o której 
mowa w pkt. 2. 

5. Po potwierdzeniu wpłaty Uczestnik otrzyma potwierdzenie w formie mailowej, ze 
został wpisany na listę.  

6. W skład ceny  kursu  wchodzą: zajęcia, materiały szkoleniowe, konsultacje z 
wykładowcą przez okres trwania  kursu, przerwy kawowe, certyfikat 
ukończenia kursu, lunch. 

7. Na podany przez Uczestnika adres e-mailowy zostanie przesłany harmonogram 
szkolenia nie później niż tydzień przed jego rozpoczęciem, na którym zostaną 
wyszczególnione: daty i godziny zajęć, miejsce szkolenia oraz imię i nazwisko 
osoby prowadzącej. 

8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu  kursu lub jego 
odwołania. W takim przypadku Uczestnik otrzyma zwrot pieniędzy lub jeśli wyrazi 
zgodę zostanie wpisany na listę kursu z nowym terminem.  

9. W przypadku rezygnacji z kursu przez Uczestnika w terminie krótszym niż 30 dni 
od daty planowanego Kursu  Zleceniodawcy przysługuje prawo do zachowania 
rekompensaty w wysokości 899 zł. 

10.Uczestnik jest zobowiązany do nieutrwalania dźwięku oraz obrazu przebiegu 
Szkolenia bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy. 



11.Treści wygłaszane podczas  kursu  oraz wszystkie materiały dostarczone 
Uczestnikowi szkolenia w formie pisemnej są własnością intelektualną 
Zleceniobiorcy i są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik akceptuje, że bez pisemnej zgody 
Zleceniobiorcy nie ma prawa rozpowszechniać wskazanych powyżej materiałów 
zarówno w całości jak i we fragmentach, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w 
żadnej formie: mówionej, audio, wideo, pisanej, drukowanej czy elektronicznej. 
Przedmiotowy zakaz nie dotyczy cytowania autorów z powoływaniem się na 
źródło. 

12.Zleceniobiorca zastrzega, a uczestnik akceptuje prawo Zleceniobiorcy do 
rejestrowania dźwięku oraz obrazu przebiegu szkolenia. Uczestnik wyraża 
nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów w 
celach promocyjnych, np. na stronie internetowej Zleceniobiorcy. 

13.Uczestnik może nie wyrazić zgody na utrwalenie jego wizerunku na zdjęciach oraz 
wizerunku i głosu na nagraniach. W takim przypadku Uczestnik musi złożyć 
Zleceniobiorcy przed rozpoczęciem Szkolenia oświadczenie w formie pisemnej o 
braku takiej zgody. 

14.Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 


