OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH PROWADZONYCH PRZEZ
MAM PLAN PAULINA GAWRON Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
I. Organizator szkoleń
Szkolenia organizuje Mam Plan Paulina Gawron z siedzibą w Warszawie (Organizator), adres
Batalionów Chłopskich 87/71, 01-307 Warszawa. NIP: 8551559084 REGON: 368133658
z wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze ewidencyjnym 2.14/00031/2018
II. Zakres i terminy szkoleń
Organizator prowadzi szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
III. Ochrona własności intelektualnej
Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie,
drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w
trakcie szkoleń.
IV. Zgłoszenie uczestnictwa
Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa. Zgłoszenia należy
dokonać poprzez pocztę e-mail na adres kursy@m4mplan.pl, przesyłając następujące dane: data
rozpoczęcia i nazwa kursu, imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, numer telefonu. Zgłoszenia
należy dokonać najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed datą szkolenia. Po upływie tego
terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z
Organizatorem.
V. Opłata za udział w szkoleniu
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty wskazanej w ofercie szkolenia.
2. Opłatę na poczet zaliczki w wysokości 50% kwoty wskazanej w ofercie szkolenia, należy
wnieść w terminie do 3 dni od zgłoszenia udziału w szkoleniu.
3. Opłatę pozostałych należności w wysokości 50% kwoty wskazanej w ofercie szkolenia,
należy wnieść do 7 dni przed datą szkolenia.
4. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora. Datą wniesienia opłaty jest dzień
zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora.
5. Opłata obejmuje koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat.
6. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdu.
7. Wysokości opłat podane są w złotych polskich.
8. Numer rachunku bankowego organizatora: 15114020040000360277420672 , Mam Plan
Paulina Gawron, tytułem: Imię i Nazwisko uczestnika, nazwa kursu
VI. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 7 lub więcej dni przed terminem szkolenia
Organizator zwraca wniesioną opłatę.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7, a więcej niż 3 dni, przed terminem
szkolenia Organizator zwraca zaliczkę.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na 3 lub mniej dni przed terminem szkolenia
Organizator nie zwraca wniesionej opłaty.
VII. Zmiany zakresu i terminu szkolenia oraz wysokości opłaty
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty i programu szkolenia o
czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Uczestnik w
takim wypadku może zrezygnować z udziału w szkoleniu, a Organizator zwróci wniesioną

opłatę.
2. Zgłaszający może, do chwili rozpoczęcia szkolenia, wskazać inną osobę jako uczestnika
szkolenia.
3. Organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia na 3 dni przed terminem szkolenia w
przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych
w zawiadomieniu o odwołaniu. Zawiadomienie o odwołaniu szkolenia może być? dokonane
telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub listu poleconego.
4. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwraca wniesioną opłatę.
5. W powyższych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z
odwołania szkolenia.
VIII. Rabaty
Dla grup i stałych partnerów Organizator proponuje atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują
się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
Ceny promocyjne, rabaty dotyczą płatności opłaconych na min. 5 dni roboczych przed szkoleniem
(przelewem).
IX. Reklamacje
Reklamacje dotyczące szkoleń można składać Organizatorowi w formie w terminie 30 dni od daty
zakończenia szkolenia.

