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ORGANIZATOR
1. Organizatorem szkoleń jest MikroSig Rafał Stępień ul. Francuska 18, 54-405 Wrocław,       
 NIP: 6391854441, telefon: 693 264 978

 
SZKOLENIA

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie
internetowej Organizatora www.doktortronik.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook
www.facebook.com/doktortronik.

    2. Organizator realizuje szkolenia otwarte i zamknięte.
2.1 Szkolenia otwarte skierowane są do osób indywidualnych. Uczestnikiem szkolenia może
być każda osoba, która wcześniej dokona rezerwacji miejsca na danym szkoleniu oraz opaci w
wyznaczonym terminie zaliczkę lub pełną kwotę szkolenia podaną przez Organizatora.
2.2 Szkolenia zamknięte skierowane są do firm i realizowane są w miejscu i czasie ustalonym
przez strony szkolenia.

3. Uczestnik – osoba prywatna lub firma zgłaszająca chęć udziału w szkoleniu.
4. Opłata rejestracyjna -  zadatek stanowiący potwierdzenie rejestracji Uczestnika.
5. Certyfikaty uczestnictwa dla kursów kończących się certyfikatem wystawiane są dla
Uczestników do 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia.

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
    6. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez
Uczestnika zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie www.doktortronik.pl, poczty email na
adres: kontakt@doktortronik.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numer telefonu: 693264978.
    7. Uczestnik w swoim zgłoszeniu powinien zawrzeć następujące informacje:
        7.1. Imię i nazwisko.
        7.2. Telefon kontaktowy.

   7.3. Adres email.
8. Potwierdzenie uczestnictwa następuje w momencie zasilenia rachunku bankowego
Organizatora opłatą rejestracyjną.

     9. Organizator potwierdza każde zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową. 
10. Najpóźniej na 7 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do
Uczestnika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi
informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
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CENY SZKOLEŃ ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
    11. Ceny szkoleń otwartych zawierają podatek VAT od towarów i usług.
    12. Ceny szkoleń dla firm (szkolenia zamknięte) są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
    13. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
    14. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.
    15. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie wystawionych Uczestnikom faktur.

15.1. W przypadku szkoleń otwartych, do 2 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
przez Uczestnika, Organizator wystawia fakturę pro-forma w celu opłacenia przez Uczestnika
opłaty rejestracyjnej która stanowi oficjalne potwierdzenie rejestracji. 

     15.2. Faktura pro-forma przesyłana jest drogą mailową do Uczestnika.
15.3. Płatność opłaty rejestracyjnej powinna nastąpić w terminie wskazanym na fakturze pro-
forma. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora
należną kwotą. 
15.4. W przypadku nieopłacenia przez Uczestnika szkolenia opłaty rejestracyjnej w ustalonym
terminie jego rezerwacja zostaje anulowana. 
15.5. Organizator wystawia fakturę VAT i przesyła ją drogą mailową do Uczestnika szkolenia w
przeciągu 2 dni.
 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
16. Uczestnik szkolenia może w każdej chwili zrezygnować z udziału ze szkolenia. W tym celu
powinien on powiadomić Organizatora drogą mailową: kontakt@doktortronik.pl.
17. Jeśli rezygnacja Uczestnika nastąpiła po wpłacie opłaty rejestracyjnej to nie podlega ona
zwrotowi.
 

ODWOŁANIE SZKOLENIA
18. Organizator ma prawo odwołać szkolenie.
19. Szkolenie może zostać odwołane jeśli liczba Uczestników na 4 dni przed szkoleniem, którzy
opłacili opłatę rejestracyjną, jest mniejsza niż określona w informacjach o szkoleniu. Decyzję o
odwołaniu podejmuje Organizator.
20. W przypadku odwołania szkolenia Organizator informuje drogą mailową Uczestników o
odwołaniu szkolenia oraz zwraca wpłaconą przez Uczestnika szkolenia kwotę w całości na numer
rachunku bankowego Uczestnika szkolenia. Zwrot następuje w terminie do 5 dni roboczych.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
21. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
22. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres
zamawiającego, numer telefonu 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.
23. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą
przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
24. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich
usunięcia.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego. 

 
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
     26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2020 roku.


