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Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia 

Regulamin szkoleń 

Uczestnik szkolenia i/lub Zamawiający są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem szkoleń przed przystąpieniem do szkolenia 

i dostosowania się do jego postanowień. 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem szkolenia jest Logipoint Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczyńskich 11C, 80-464 Gdańsk, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000650419, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5842754860 

oraz numer REGON:  366020275. 

 

SZKOLENIA 

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem: 

http://www.logipoint.eu/szkolenia/ 

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia. 

3. Uczestnik szkolenia – osoba, która przesłała poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokonała wpłaty tytułem wynagrodzenia 

za szkolenie na konto Organizatora. 

4. Zamawiający – pracodawca Uczestnika szkolenia, osoba skierowująca Uczestnika na szkolenie. 

5. Szkolenia nie są kierowane do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 

konsumenta 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez 

Zamawiającego lub Uczestnika szkolenia poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy 

się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Organizator dopuszcza przyjmowanie Karty Zgłoszenia po podanym terminie wyłącznie 

w przypadku, potwierdzonej przez Organizatora, dostępności wolnych miejsc na liście uczestników zajęć, których dotyczy zgłoszenie. 

2. W najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia, przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Osobą Zgłaszającą (tj. osobą 

wymienioną w Karcie zgłoszenia na zajęcia jako Osoba Zgłaszająca) w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w zajęciach i potwierdzenia 

udziału w szkoleniu. 

3. Umowa uczestnictwa w szkoleniu zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanej karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem 

uiszczenia opłaty za szkolenie. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już 

zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział. 

5. Najpóźniej na 5 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. 

 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w 

szkoleniu/ imienny certyfikat, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia. 

2. Ceny zajęć oferowanych przez Logipoint Polska Sp. z o.o. są podane są w kwotach netto. Zajęcia (szkolenia, warsztaty i konsultacje) podlegają 

opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie  art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity). 

3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie. 

4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz wystawionej przed rozpoczęciem szkolenia faktury 

proforma, po opłaceniu której na zakończenie szkolenia wystawiana jest faktura VAT.  

5. Faktura VAT zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty 

zakończenia szkolenia. Płatność powinna nastąpić w terminie do 3 dni od daty wystawienia faktury proforma. Za termin płatności przyjmuje 

się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na 

rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma. 
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REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie pisemnej. 

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, 

Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 7 dni przed 

datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału bez roszczenia o zwrot wpłaty. 

Brak pisemnej rezygnacji będzie skutkował obciążeniem całkowitym kosztem za szkolenie. Brak wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z 

udziału w szkoleniu. 

 

3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 

 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. 

 

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer 

rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 

trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty. 

4. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana 

powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator. 

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 

zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i 

nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w 

najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania 

go o nowych promocjach i usługach. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas 

szkolenia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 

zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium. 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1.  Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.  

2.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek 

wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich 

przeznaczeniem.  

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych przez wykładowców materiałach 

szkoleniowych.  

 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017 roku. 

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia 

ich na stronie http://logipoint.eu/szkolenia/  

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń 

przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany. 
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