ER-MED Profesjonalne Szkolenia Medyczne i
Świadczenia Zdrowotne Paweł Dyr
ul. Jana Sobieskiego10 lok.2
96-200 Rawa Mazowiecka

www.ermed.edu.pl
biuro@ermed.edu.pl
T; +48 724 402 255

Regulamin szkolenia
§1
1. Organizatorem szkolenia jest ER-MED Profesjonalne Szkolenia Medyczne i Świadczenia
Zdrowotne z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 10 lok.2, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP
8351409747, REGON 100772308 wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych za
numerem 2.10/00014/2015.
2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie
szkoleń która jest dostępna pod adresem strony internetowej http://ermed.edu.pl/
3. Oferta dotycząca szkoleń i zawiera m.in. przewidywany czas szkolenia, program szkolenia,
termin, cenę oraz miejsce szkolenia.
§2
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie przez uczestnika szkolenia, rejestracji w
formie telefonicznej lub przez formularz rejestracyjny na stronie organizatora
www.ermed.edu.pl a w następnej kolejności dostępność wolnych miejsc w danym
szkoleniu.
2. Rejestracji należy dokonać nie później niż na 5 dni robocze przed rozpoczęciem
szkolenia (liczy się data wpływu formularza rejestracyjnego do organizatora). Po upływie
tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego
telefonicznego uzgodnienia z organizatorem.
3. Umowa zawierana jest na odległość przy pomocy internetu lub za pomocą rozmowy
telefonicznej poprzez rejestracje uczestnika.
4. Uczestnik po dokonaniu rejestracji zobowiązany jest po otrzymaniu faktury proforma do
dokonania zapłaty za uczestnictwo na rachunek bankowy organizatora wskazany na
fakturze.
5. W chwili rejestracji uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie
szkolenia.
§3
1. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
2. Organizator zapewnia podczas szkolenia uczestnikom materiały edukacyjne, sprzęt do
ćwiczeń, serwis kawowy.
3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności zaliczki w wysokości 50%
ceny za szkolenie wyszczególnionej w fakturze pro forma niezwłocznie od otrzymania
faktury.
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5. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem uczestnictwa, a planowanym terminem
szkolenia jest krótszy niż 5 dni, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uregulowanie
organizatorowi całości kwoty za szkolenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
6. Płatność za szkolenie, odbywa się na podstawie dokonania wpłaty na rachunek organizatora
szkolenia na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona uczestnikowi lub
zamawiającemu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w zgłoszeniu.
7.

Faktura końcowa zostaje wystawiona na podstawie faktury pro forma i przesłana pocztą w
ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub doręczona podczas szkolenia.

8. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym
organizatora podanym w fakturze pro forma.
9. Uczestnik, który nie dokona płatności za fakturę pro forma w wyznaczonym terminie (bądź
po uprzednim ustaleniu z organizatorem) w dniu szkolenia, rozumiany będzie jako brak
potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu i poczytywany jest jako odstąpienie od umowy.
§4
1. Uczestnik szkolenia ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu i odstąpić od zawartej
umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu, lub poczty elektronicznej do
Organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą
rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w
formie pisemnej do Organizatora) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w
całości.
4. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w
terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później
jednak niż na 5 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje
zwrot zaliczki w wysokości 30% wpłaconej kwoty.
5. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez
Uczestnika później niż na 5 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia
udziału w szkoleniu bez wcześniejszego zawiadomienia organizatora o rezygnacji ze
szkolenia, Organizator zachowuje prawo do pełnego zachowania wpłaconej zaliczki za
szkolenie.
§5
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora w wyznaczonym terminie z przyczyn
nie leżących po stronie uczestnika, Organizator zwróci wpłaconą kwotę zaliczki w całości
lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
3. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik ma prawo wyboru i może zgodzić się na inny
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termin szkolenia bądź nie wyrazić zgody.
4. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik nie wyrażając zgody a tym samym
odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi
zwrot wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami, ewentualnie wskazać inny sposób
jego zwrotu.
§6
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z
dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) ER-MED Profesjonalne Szkolenia Medyczne i
Świadczenia Zdrowotne Paweł Dyr nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
2. Dane osobowe podane przez uczestników lub zamawiającego traktowane są jako
informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikami
lub zamawiającym a organizatorem oraz do wystawienia zaświadczenia po odbytym
szkoleniu.
§7
1. Wszystkie szkolenia dostępne w ER-MED Profesjonalne Szkolenia Medyczne i
Świadczenia Zdrowotne Paweł Dyr są chronione prawem autorskim.
2. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie
takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności
karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z
2006 r.)
§8
1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w całości bądź w jego części.
2. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie listu poleconego, lub poczty
elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez
organizatora szkolenia oraz zostają udostępnione na stronie www.ermed.edu.pl
3. Zmiana warunków oferowany usług szkoleniowych oraz zmiana przeprowadzania akcji
promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowany usług oraz warunki akcji
promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2017 r.
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