ICON GROUP
ADVISORY & TRAINING
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych ICON GROUP
§1
Organizator szkoleń
Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.szkolenia.pl organizuje firma ICON GROUP Anna
Czyż, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-977 przy ul. Arabskiej 10/12, NIP 113 009 15 27,
zwana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu ICON GROUP.
§2
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest:
przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie
internetowej http://www.szkolenia.pl lub
przesłanie emailem ( office@szkolenia.pl) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia,
dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia.pl
oraz dokonanie opłaty za udział w szkoleniu zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części
niniejszego regulaminu
2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji
miejsca.
3. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są wg
ustalonego przez ICON GROUP programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej
www.szkolenia.pl
§3
Rezygnacja z uczestnictwa
1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu 7 i więcej dni roboczych przed
rozpoczęciem szkolenia, ICON GROUP zwraca wpłatę w wysokości: pełnej kwoty.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 7 dni roboczych od daty jego
rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztów szkolenia.
3. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do ICON GROUP w formie pisemnej
listem elektronicznym lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia
(liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). ICON GROUP wysyła
potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż
wyżej podane nie będą uwzględniane.
4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi
kosztami uczestnictwa.
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§4
Zmiana terminów szkoleń
1. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia
terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.
Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni roboczych przed
planowanym rozpoczęciem szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia z winy ICON GROUP, wpłata zostaje zwrócona w całości.
3. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
§5
Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności
1. Szkolenia otwarte prowadzone przez ICON GROUP są odpłatne.
2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego online lub formularza zgłoszenia mailem jest
zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na
stronie www.szkolenia.pl
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia
ICON GROUP do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze
strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
4. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy ICON GROUP nr:
58 2490 0005 0000 4500 4718 3141 prowadzony przez ALIOR BANK S.A., nie później niż 7 dni
roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i
nazwisko uczestnika oraz termin I tytuł szkolenia.
5. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
lunch oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie certyfikatu. Opłata nie
obejmuje kosztów dojazdu, parkingu i noclegu uczestników szkolenia.
§6
Ochrona danych osobowych
Przesłanie formularza zgłoszenia online lub formularza zgłoszenia emailem oznacza wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez
ICON GROUP z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-977 przy ul. Arabskiej 10/12. Jest ono
równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych
osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji
mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku Dz. U Nr 144, poz.1204.
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§7
Postanowienia końcowe
1. ICON GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Szkoleniach
Otwartych z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.szkolenia.pl
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub formularza zgłoszenia jest
równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu
Uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych.
3. ICON GROUP wyznacza do realizacji szkolenia wykładowców o odpowiednim przygotowaniu
merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
4. W przypadku szkoleń otwartych maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób.
5. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
6. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety
oceniającej jakość szkolenia.
7. Osoby zgłaszające się na szkolenia otwarte są zobligowane do przestrzegania niniejszych
przepisów dotyczących usług szkoleniowych.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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