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Regulamin szkoleń otwartych organizowanych przez 

Collegium Da Vinci w Poznaniu w 2018 r. 

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach: 

Organizatorem szkoleń jest Collegium Da Vinci  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 
10, wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 90,  NIP: 
7831121773,  zwany dalej „Organizatorem szkolenia”. 

1. W przypadku szkoleń odpłatnych, nie krótszych niż 8h,  cena szkolenia obejmuje: Udział w szkoleniu, 
zestaw materiałów szkoleniowych które otrzyma uczestnik szkolenia, zwany dalej „Uczestnikiem”, 
przerwę kawową, zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia. W przypadku form krótszych lub 
bezpłatnych, Organizator może zrezygnować z organizacji przerwy kawowej. Organizator szkolenia nie 
zapewnia Uczestnikowi dojazdu do miejsca prowadzenia szkolenia i zakwaterowania w czasie trwania 
szkolenia. 

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Organizatora szkolenia wypełnionego przez 
Uczestnika elektronicznie formularza zapisu, najpóźniej na  7 dni  przed rozpoczęciem szkolenia. Po 
upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, udział w szkoleniu jest możliwy po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu tego przez Uczestnika z Organizatorem szkolenia. Przesłanie do 
Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych 
Warunków uczestnictwa. 

3. Uczestnik powinien zaakceptować w elektronicznym  formularzu zapisu  oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie przez Organizatora szkolenia jego danych osobowych podanych w tym 
formularzu w zakresie niezbędnym do zorganizowania szkolenia oraz potwierdzenia udziału Uczestnika 
w szkoleniu. Uczestnik jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 
podanych w tym formularzu w zakresie niezbędnym do zorganizowania szkolenia oraz potwierdzenia 
udziału Uczestnika w szkoleniu w każdym czasie wysyłając stosowne żądanie drogą elektroniczną na 
adres szkolenia@cdv.pl lub na adres Inspektora Ochrony Danych CDV iod@cdv.pl 

4. Z zastrzeżeniem punktu 3, Organizator szkolenia w ciągu 3 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo 
wypełnienionego formularza zapisu  (nie później jednak niż 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia) 
prześle do osób, które wypełniły i przesłały formularze zapisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej 
z adresu mailowego: szkolenia@cdv.pl, wiadomość z informacjami dotyczącymi płatności za udział w 
szkoleniu oraz innymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. 

5. O uczestnictwie w szkoleniu  decyduje kolejność otrzymania przez Organizatora szkolenia formularzy 
zapisu. 

6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na co 
najmniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia w przypadku nie zgłoszenia się do udziału w 
szkoleniu minimalnej liczby osób, która wynosi 10 osób. 

7. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od CDV, w tym w szczególności choroby lub innej 
niedyspozycyjności osoby prowadzącej szkolenie, CDV zastrzega sobie prawo odwołanie szkolenia w 
każdym momencie. 

8. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn określonych w punkcie 6 i 7, wszelkie kwoty 
wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości, nie później niż w 
ciągu 14 dni licząc od dnia przekazania  przez Organizatora szkolenia informacji Uczestnikowi 
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o przyczynach uniemożliwiających zorganizowanie szkolenia w danym terminie. W przypadku 
zmiany terminu szkolenia, jeśli Uczestnik zaakceptuje nowy termin szkolenia i wyrazi zgodę na 
zaliczenie wpłaconej przez niego kwoty na poczet ceny szkolenia organizowanego w tym 
nowym terminie -przesyłając Organizatorowi szkolenia swoją zgodę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej  na  adres mailowy: szkolenia@cdv.pl, Organizator szkolenia zaliczy tą kwotę na 
poczet ceny szkolenia organizowanego w tym nowym terminie. 

9. Cenę szkolenia należy uiścić na konto Organizatora szkolenia w banku Raiffeisen Bank o 
numerze: 69 1750 1019 0000 0000 3592 3039 najpóźniej w terminie 3  dni licząc od daty otrzymania 
od Organizatora szkolenia informacji, o której mowa w punkcie 4, nie później niż na 5 dni przed 
terminem realizacji szkolenia. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego 
Organizatora szkolenia. W przypadku niedokonania płatności w terminie, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, Organizator szkolenia jest uprawniony do  wypowiedzenia umowy o 
zorganizowanie szkolenia bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

10. Faktura VAT obejmująca cenę szkolenia zostanie doręczona Uczestnikowi niezwłocznie. 
11. Organizator szkolenia jest uprawniony do odmowy przyjęcia na szkolenie osób, które zostały 

zgłoszone przez pracodawcę prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Organizatora 
szkolenia. . 

12. Uczestnicy są uprawnieni do zgłaszania Organizatorowi szkolenia reklamacji dotyczących 
szkolenia w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia, za pośrednictwem poczty 
na adres siedziby Organizatora szkolenia- Dział Sprzedaży Usług Rozwojowych lub pocztą 
elektroniczną  na  adres mailowy: szkolenia@cdv.pl  Organizator szkolenia jest zobowiązany 
do rozpatrzenia reklamacji i poinformowania Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w 
sposób określony w zdaniu poprzednim, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania 
reklamacji. 

13. W formularzu zapisu Uczestnik może złożyć o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora szkolenia jego danych osobowych podanych w tym formularzu w celu 
niezbędnym do promocji działalności Organizatora szkolenia. Uczestnik jest uprawniony do 
wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu promocji działalności 
Organizatora szkolenia w każdym czasie, w sposób określony w punkcie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szkolenia@cdv.pl
mailto:szkolenia@cdv.pl

