Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę Motywatorzy:

§1 Informacje ogólne
1. Szkolenia prowadzone są przez firmę Motywatorzy, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Szkolenia odbywają się w miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora – miejsce szkolenia
zostanie podane Uczestnikom w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację miejsca na szkoleniu.
3. Pytania dotyczące szkoleo prosimy kierowad na adres e-mail: motywatorzy@motywatorzy.com
§2 Warunki uczestnictwa i płatności
1.

Zawarcie umowy z Organizatorem następuje w chwili podpisania przez uczestnika Umowy, której
integralną częścią stanowi niniejszy Regulamin.

2.

Umowę prześlemy e-mailem, pocztą lub faksem po otrzymaniu zgłoszenia za pomocą formularza
zgłoszeniowego, drogą e-mailową bądź telefonicznie.

3.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest odesłanie Umowy na adres e-mail:
motywatorzy@motywatorzy.com oraz dokonanie wpłaty nie później niż na 7 dni roboczych przed
terminem szkolenia. Faktura zostanie wystawiona pierwszego dnia szkolenia.

4.

Ilośd miejsc na szkoleniu jest ograniczona – o kolejności rezerwacji decyduje kolejnośd wpłat na konto
Organizatora. Wpłaty należy dokonad w przeciągu trzech dni roboczy od momentu otrzymania
potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu. Rezerwacja zostaje anulowana, jeśli wpłata nie wpłynie
na konto Organizatora w przeciągu pięciu dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji.

5.

Potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu zostanie wysłane e-mailem po wpłynięciu przelewu na
konto Organizatora.

6.

W przypadku rezygnacji z udziału w opłaconym szkoleniu na 7, lub mniej, dni roboczych przed datą
rozpoczęcia szkolenia, Organizator zwraca 30% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji uczestnika
ze szkolenia na więcej niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Organizator zwraca
wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne). Rezygnację należy przesład w formie
pisemnej na adres e-mail: motywatorzy@motywatorzy.com

7.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w dniu rozpoczęcia szkolenia, Organizator nie zwraca
wpłaconej kwoty.

8.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, Organizator nie zwraca
wpłaconej kwoty.

9.

Istnieje możliwośd odstąpienia miejsca na szkoleniu innemu pracownikowi danej firmy po uprzednim
poinformowaniu Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie szkoleo, lub odwołania szkolenia z
przyczyn od siebie niezależnych (np. braku odpowiedniej liczby uczestników, która pozwalałaby na
pokrycie kosztów organizacji szkolenia).
11. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora uczestnikom zostanie zaproponowany inny
termin szkolenia bądź całkowity zwrot opłaty za odwołane szkolenie.
12. Osoby uczestniczące w szkoleniach biorą całkowitą odpowiedzialnośd za stan swojego zdrowia
fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęd, jak i między nimi. Osoby przebywające pod
opieką lekarza psychiatry, powinny swoją decyzję o udziale w szkoleniu skonsultowad z prowadzącym
je lekarzem psychiatrą lub psychoterapeutą.

§3 Informacje organizacyjne
1.

Osoby uczestniczące w szkoleniu proszone są o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem warsztatu.

2.

Osoby, które nie mogą pojawid się na szkoleniu punktualnie, proszone są o wcześniejsze
poinformowanie Organizatora o ewentualnym spóźnieniu.

3.

W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz przerwa na lunch (ilośd oraz długośd przerw
uzależniona jest od czasu trwania szkolenia).

4.

Organizator zapewnia uczestnikom przerwy kawowe/lunch zgodnie z warunkami określonymi w
ofercie szkolenia.

5.

Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające ukooczenie
szkolenia.

6.

W trosce o komfort Uczestników, prosimy o zabranie wygodnych, niekrępujących strojów.

7.

Na czas trwania szkolenia prosimy o wyciszenie / wyłączanie telefonów komórkowych.

§4 Zasady bezpieczeostwa
1.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są zachowywad się w sposób niezagrażający bezpieczeostwu i
zdrowiu innych osób

2.

W sytuacjach zagrożenia Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poleceo
osoby prowadzącej szkolenie, lub poleceo odpowiednich służb.

3.

Osobom uczestniczącym w szkoleniu zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków
odurzających.

4.

Organizator może odmówid udziału w szkoleniu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków
odurzających – w takim wypadku Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

Regulamin został podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie go na ogólnodostępnej stronie
internetowej: www.motywatorzy.com. Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu oraz cennika.

