Zgłoszenie na szkolenie wymaga wysłania maila z informacją o chęci wzięcia udziału w szkoleniu na
adres: 
szkolenia@osteopatica.pli dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 1 000 PLN. Opłata
rezerwacyjna jest zaliczką i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
Wpłaty za szkolenie prosimy dokonywać na dane Organizatora:

Osteopatica Bartosz Sikorski
Ul. Tomaszowska 6/1
50-523 Wrocław
Nr konta: 
95 1050 1575 1000 0090 9923 8041
Drugą część opłaty za szkolenie w wysokości 950 PLN należy wpłacić do 19.01.2019
Brak wpłaty drugiej części opłaty za szkolenie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się drogą poczty elektronicznej na adres mail:
szkolenia@osteopatica.pl. Rezygnacja jest możliwa do 31.01.2019. W takim przypadku zwrócona
zostanie druga część opłaty tzn. 950 PLN. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie zostanie
zwrócone.
Uczestnik ma możliwość wskazania osoby na zastępstwo na swoje miejsce jedynie w przypadkach
losowych i po wcześniejszej zgodzie organizatora. Osoba ta musi spełniać kryteria umożliwiające
zakwalifikowanie się na szkolenie.
Organizator potwierdza mailowo wpis na listę uczestników po zaksięgowaniu zaliczki na koncie i po
otrzymaniu wymaganych dokumentów potwierdzających wykształcenie. Jest to równoznaczne z
zakwalifikowaniem się na szkolenie.
Dokumenty potwierdzające wykształcenie należy przesłać w formie skanów lub zdjęć na adres mail:
szkolenia@osteopatica.pl
Dokumenty potwierdzające wykształcenie to:
●

dyplom lub nr prawa wykonywania zawodu

W przypadku niezakwalifikowania się na szkolenie ze względu na brak miejsc zaliczka zostanie
zwrócona w pełnej kwocie na konto uczestnika.
W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia,
organizator ma prawo odwołać szkolenie, o czym ma obowiązek niezwłocznie poinformować
uczestników drogą mailową. W takim przypadku wszelkie wpłaty za szkolenie zostaną przelane
zwrotnie na konta uczestników w następnym dniu roboczym.
W przypadkach losowych, w szczególności leżących po stronie wykładowcy, organizator ma prawo
odwołać lub zmienić datę szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia wszelkie płatności zostaną
przelane zwrotnie na konta uczestników w następnym dniu roboczym. W przypadku przełożenia daty
szkolenia całkowity lub częściowy zwrot opłat za szkolenie odbędzie się zgodnie z decyzją uczestnika.
Faktury/Rachunki będą wystawione z datą ostatniego dnia szkolenia (wykonanie usługi) i zostaną
wysłane drogą poczty elektronicznej (mail) do 15 dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z ustawą o
rachunkowości.
Dane do Faktury/Rachunku prosimy wysyłać na adres mail: szkolenia@osteopatica.pl
Osoba zgłaszająca się na szkolenie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunkowych dla celów marketingowych.

