WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

Organizatorem szkoleń „Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych. Aspekty prawne i
kwestie praktyczne związane z nowymi regulacjami” jest LegallyWise Łukasz Janiga z siedzibą w
Krakowie przy al. Krasińskiego 32/3, nr NIP: 6772165112, REGON: 120405787 (dalej jako Organizator).

2.

Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu wynosi: 990 zł+ 23% VAT.

3.

Cena promocyjna dla członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla: 690zł + 23%
VAT.

4.

Opłata za udział w wydarzeniu obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, poczęstunek podczas 2 przerw
kawowych oraz materiały szkoleniowe.

5.

Organizator nie zapewnia noclegu.

6.

Wypełnienie i przesłanie znajdującego się na stronie www.normydlawegla.pl formularza
zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Łukasz Janiga LegallyWise a Zgłaszającym i
oznacza akceptację przez Zgłaszającego niniejszych warunków uczestnictwa.

7.

Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres
email w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.

8.

Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty
w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego, ale nie później niż na jeden dzień
roboczy przed wydarzeniem.

9.

Warunkiem wstępu na wydarzenie jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: 55 1050 1445
1000 009703726183.

10.

Po otrzymaniu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą
elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

11.

Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora.

12.

Brak wpłaty w terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.

13.

Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O zmianie należy
poinformować Organizatora drogą mailową (kontakt@normydlawegla.pl) lub telefonicznie (601 94
05 47).

14.

Osoby, które uiściły opłatę za wydarzenie a odwołują uczestnictwo do 7 dni przed wydarzeniem
otrzymają zwrot 70% opłaty.

15.

Na 7 dni przed wydarzeniem i później Organizator nie przyjmuje odwołań uczestnictwa w
wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swojej rezerwacji we wskazanym terminie lub nie
wezmą udziału w wydarzeniu, ponoszą pełne koszty uczestnictwa.

16.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia oraz, w
szczególnych wypadkach, zmiany terminu szkolenia (złożenia propozycji dodatkowego terminu w
przypadku dużej ilości zgłoszeń na termin podstawowy w danej lokalizacji).

17.

Kontakt z organizatorem: (kontakt@normydlawegla.pl) lub telefonicznie (Katarzyna Królak, Tel.
601 94 05 47).

