REGULAMIN
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z kursów
dostępnych na stronie www.kursydlafizjoterapuetow.pl, warunki sprzedaży dostępnych w
serwisie kursów oraz Politykę Prywatności.
Kursy organizowane są przez firmę Centrum Wiedzy Praktycznej Jesika Gąsior, ul.
Hawajska 15/20, 02-776 Warszawa, NIP: 951-228-22-94 zwaną dalej “ Organizator”
W kursach mogą uczestniczyć mgr rehabilitacji, fizjoterapii, oraz studenci ostatnich lat w/w
studiów, osteopaci, chiropraktycy, lekarze.
Uczestnik zobowiązany jest okazać kopię dyplomu potwierdzającego uzyskane
wykształcenie.
Procedura zapisu na kurs
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w kursie jest uprzednie wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kursydlafizjoterapeutow.pl. Uczestnik w e-mailu
zwrotnym otrzymuje zaproszenie wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi zaliczki,
harmonogramu wpłat oraz numeru konta.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Wiedzy Praktycznej Jesika Wietecha
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.
jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Uczestnik od momentu zgłoszenia swojego uczestnictwa w kursie/ szkoleniu/ warsztacie
zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz harmonogramu wpłat.
W sytuacji braku wpłaty zaliczki w przeciągu jednego tygodnia od zapisu osoba przenoszona
jest na listę rezerwową.
Pozostałą część opłaty za kurs/ szkolenie/ warsztat należy wpłacać na to samo konto
zgodnie z harmonogramem otrzymanym mailowo. Najpóźniej całą kwotę należy uiścić do 42
dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/ szkolenia/ warsztatu. Nie dotrzymanie terminu
wpłat skutkuje usunięciem z listy Uczestników.
Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. O miejscu na liście decyduje kolejność wpłat.
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat. Warunkiem jego uzyskania jest 100 %
frekwencja na zajęciach oraz wyrażenie pozytywnej opinii przez prowadzącego na temat
umiejętności danego uczestnika
Odwołanie kursu przez Organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu/ szkolenia/ warsztatu
W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby Uczestników organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania kursu bądź przesunięcia terminu bez roszczeń finansowych ze strony
Uczestników. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całości kwoty wpłaconej
lub zapis na kolejny dostępny termin w zależności od woli Uczestnika. W/w procedura odnosi
się również do sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych lub choroby instruktora prowadzącego.
Siła wyższa
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego
trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników spowodowane przez siły
wyższe.

„Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania,
pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i
któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan
wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie
techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia
podobnej natury. Organizator w zaistniałej sytuacji zastrzega sobie prawo do przeniesienia
szkolenia na inny termin bez roszczeń finansowych uczestników.

Rezygnacja z kursu
Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z kursu, niemniej jednak jeżeli Uczestnik
zrezygnuje z udziału w kursie w czasie:
 do 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu organizator obowiązuje się do zwrotu dokonanej
wpłaty potrącając 50 zł brutto jako opłatę rejestracyjną;
 w przypadku rezygnacji w okresie między 6 a 4 tygodniem Organizator zobowiązuje się
do zwrotu 80% wpłaconej kwoty,
 w przypadku rezygnacji między 4 a 2 tygodniem Organizator zobowiązuje się do zwrotu
50% wpłaty.
W przypadku wycofania się w terminie krótszym niż 2 tygodnie, Organizator nie zwraca
wpłaconych pieniędzy.
Organizator wyraża zgodę na zastępstwo Uczestnika przez inną osobę, spełniającą wymogi
uczestnictwa w kursie/ szkoleniu/ warsztacie. W takim przypadku pieniądze wpłacone
przechodzą na poczet zastępującego, a Organizator nie rości sobie żadnych praw do
odszkodowania.

Zakaz nagrywania zajęć i rozpowszechniania uzyskanych materiałów
Podczas szkoleń, kursów i warsztatów obowiązuje zakaz nagrywania audio i wideo na
wszelkich nośnikach bez uprzedniej zgody Organizatora. Instruktor może zastrzec prawo do
nierozpowszechniania swojego wizerunku. Uczestnik, który nie zastosuje się do w/w
ograniczeń może zostać usunięty ze szkolenia przez Organizatora lub Instruktora bez praw
roszczenia zwrotu kosztów kursu/ szkolenia/ warsztatu.
Uczestnika obowiązuje również zakaz kopiowania, powielania, rozpowszechniania i
udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek sposób materiałów dydaktycznych uzyskanych
podczas kursów/ szkoleń/ warsztatów oraz materiałów naukowych pozyskanych ze strony
www.kursydlafizjoterapeutow.pl dostępnych wyłącznie dla Uczestników poszczególnych
kursów/ szkoleń/ warsztatów.
Niezastosowanie się do powyższych zakazów skutkuje nałożeniem na Uczestnika kary
finansowej w wysokości 100 000,00 zł. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia
roszczeń finansowych przewyższających w/w kwotę w sytuacji gdy w/w kwota nie pokrywa
sumy poniesionych strat.

Zgoda Uczestnika
Uczestnik poprzez zgłoszenie i udział w kursie wyraża zgodę na:
Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Wiedzy Praktycznej Jesika Wietecha
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.
jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Uczestnik zgadza się też na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (
informacje o kursach/ szkoleniach/ warsztatach w formie newslettera) a także na użycie
swojego wizerunku na zdjęciach oraz innych materiałach multimedialnych w celach
marketingowych z zachowaniem intymności i prywatności w trakcie ćwiczeń osobistych ( np.
wspólna fotografia z zakończenia kursu/ szkolenia/ warsztatu umieszczona na stronie
www.kursydlafizjoterapeutow.pl oraz profilu społecznościowym, materiały wideo dotyczące
zajęć udostępnione dla uczestników).
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w
sprawie przesyłania faktur/rachunków w formie elektronicznej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661)
uczestnik szkolenia wyraża zgodę na otrzymywanie faktur/rachunków, duplikatów tych
faktur/rachunków oraz ich korekt w formie elektronicznej. Uczestnikowi przysługuje prawo do
zmiany formy otrzymania dokumentu.
Uwagi i reklamacje
Wszelkie uwagi oraz reklamacje należy kierować na adres:
kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl. Rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
Odpowiedzialność Uczestnika

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w
trakcie szkolenia/ kursu/ warsztatu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Na poczet
kaucji zostaje wstrzymane wydanie certyfikatu potwierdzające uczestnictwo.
Pozostałe kwestie niezawarte w niniejszych regulaminie podlegają regulacjom odpowiednich
przepisów prawa polskiego.

